© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Finska armens petratt frBn Tavastehus till
Oste~bottenvaren 1888.
Hemliga B~agsberedaingen ooh den kungliga instruktionen.
Utgangspunkten fir en ~anmdersökiaiargav retratten f r i n
Tavastelius a r 1808 måste tagas i de planer f6r Finlands
försvar, som utarbetats redan b r e krigsutbrottet, nairmast
inom den s. k. Hemliga krigsberedning, s o m tillsattes den
11 j a n o 8888. Del firsta meddelanciet harom tapptager 5 n a m n :
presidenten i I<rigskolPegi~~n~~
Bror Cederström, generaladjutanten för flottorna S. M. von Rajalin, statssekreteraren B
krigsexpeditionen Carl Lagerbring, generalf51ttygm5stare1~C.
G.Belvig och generalkvarternm5siaren CH. IV. af Tibell l. Sedan
%illkommo 6verbefilhavaream i FBnaBand, t j a n s t g ~ s a n d egeneraladj~atanienf8r armen excellensen W. M. Klingspor, som blear
kornmitteras ordf6rande9 chefen för forl-ifakatioiaen generallöjtnanten Nils Mannerskan-iz och daeferi f6r fiiislia generalkrigskommPssariatet biarersten E. A. af Schenbom. Hernliga
krigsberedaiinageii hade alltsa inalles 8 ledamtiter.
Dek mest frapperande i den ursprungliga sammansattniingen ax v d , att Klingspor ej mecltagits, eliiurea b i d a hans
ámbeten tyclsas skola ha gjort honom sjalvskrivera. Det egendomliga B f6r115lBaiadet understryltes iiven av a t t h a n trots sitt
ordforaiidesliap knappast spelat saagon roll "r enfformimingei~
av beredningens utlatande. Ledningen i BcommPlt4n togs av
Iiuiigl. brev t. B. Cederström o. J. C. Toll "/i 1808 (konc.), L 315 b,
UUB; jfr C. Lagerbring t. Toll ' ' / z 1808, Tollska sanil., C, LUB; Sveriges krig
Aren 1808 och 1809 irtg. af Generalstabeils krigshislorislta afd., 11 (1895), s. 86.
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statssekreteraren Lagerbring, vilket synes ha berott på personliga egenslcaper samt Caverlagsen ambetsmannaruiln '.
Grundlaggailde f6r kornamittkns arbete blev namligen ett
a v Lagerbring författat och den 20 jan. 1 beredniingen uppläst
belanlaande. I fråga om den punkt som h a r narmast Entresserar heter det, alt d a Finlands f6rsvar tinder vintern e .
kunde bli långvarigt, sPculle reträtt verPastiillas »åt a s t e r botten och så vidare». Åtgärder borde genast vidtagas f6r att
upplagga magasiii för den retirerande armens behov. Att
yttrandet ielte var ett p i ~appdragutarbetat förslag till betailkande utan ett personligt inlagg synes klart framgå av
sluáorden, vari Lagerbring anhöll, »al%Berediiingera icke taekfes illa uptaga detta mlf% hastiga ogonkast öfver allmana
stallningeii och flere vigtiga delar af Rikets f ~ r s v a r ,%ylong%
ifrån att dernaed vilja underratta iiagon af Herrar I,edam6ter
uti arnilen som af dem vida bättre Bn af mig Biannas, har
jag endast åsyftat en slags ordning f ~ der öfverlaggnl~igar.. .
1Beredsiingei-i åligger». 1,agerbrlngs egen starkt pessinnisliska
syn g5 f0rsvarspiiöjliglieter,na frarngar aven av ett brev fran
början av niars, vari hela Finland utom fästningarna betraktades soin P fiendens vald ocli bekynlmer uttalades onil armens
riiddning
Beredniingeiis skrivelse iill ko~aungenberör visserligen
-.

-- - - -.

L%veilefter siii avgång soin statssekreterare dominerade Lagerbring det
försvarspolitislra utredningsarbetet. Han var således upphovsinanileii till 1809
-10 ars försvarskoininitt6s betaiikaride. G. Hecksclier, Konung och statsråd i
1809 års författning (1933), s. 127 not 7. - Lagerbring torde f. ö. lia spelat en
betydande roll i svensk politik 1808-18809; jfr H. G. Trolle-\Vachtmeister, Anteckningar och minncn (E. Segiikr, Valda skrifter, IV, 19051, s. 133; Biographiskt Lexicon öfver nan~nkurinigesvenske m i n , V11 (2 uppl.. 1876), s. 238 €f.
G. Samuelsson, Laiitvarnct 1808-1809 (1944), s. 341 ar dock av ailnan inening.
"oncept
av Lagerbring med pateclining, att det upplasts '"/i 1808,
L 315 b, UUB; Lagerbring t. Toll 4/3, Tollslta sainl. C, LUB. Om Lagerbrings
1808,
verksanihet i krigsberedniiigcii jfr G. M. Armfelt t. J. F. Aminoff
cit. C. von Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt. Levnadsskildriiig. II (SSLF
223, 1931), s. 398, 409, d i r statssekreteraren ensam säges ha gjort allt som
uträttats i beredningen. Detta tyder iven på att Lagerbring handlade oberoende av Klingspor, som sedan gammalt var föremål för Armfelts ovilja.
Se 6.v. Boilsdorff, a. a., bl. a. I, s. 131, II s. 58 f., 123 ff., 173 ff. Lagerbring
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flera fr'sagor iina Lagerbrings yttranade, men den ansluter sig i
de gemelasamma partierna nara, delvis n i s t a n ordagrant, BiBB
detta l. Om Fiaalands farsvar heter det, att så mycket som
mhjiigt av armen IborcBe raddas och trupperna darför dragas
»at &Psterbst&rmisbasidan)). Proriaimt borde iapplaggas p5 de
platser, vilka d e Eimrmde varatas Piga igenom eller nmagon tid
uppehalla sig pa. Ena ECarst~r~digoch driftig persorm borde
siindas at8 0rnbes8r~jadetta
Skrivelsens ordalag verka saledes, som av de citerade
uttrycken torde franaga, aaågot m e r opllmisliska $n Lagerbri~lgs yttrande, vilket m6jligeaa lyder p2 att nneningaa-na B
beredningen varit delade
1 ett aaied i9verste af Sehenbonn
sanat brev Bill konungen fëreslog f. 8. I,agerhrisig, tydligen
som siii personnliga menPirng, att generalintenladeralm genast
skulle siiiadas Bi11 Finland för att upplagga magasin, vilket
auen blev falilet l. D i r m e d var oela den blivande QverbeGBhavareim i betydande ulsbracknaing bianden i sina dispositioner,
villta iiistrtaktioner I-nan iisi 8: ö. k u n d e erbZiBBa, d5 armén maste
fidija de vigar ocii iappelailla sig p i de platser, d a r niagasiri f~ipaiios.
Det var helt naturligt statssekreteraren Lagerbring, som
uppsatte konceptet till den kungliga ir~struPrlionenafbir Fin-~
--

talade a v e n s j a l ~(ibrev till Toll 12/2 1808, a. st,) ironiskt oin a t t Pilingspors
avresa fïSn Stocliliolm skett e j niitan fugligt öga». Med hrmfell tycks haii
diirernot scdaii länge varit gaiiska förtrolig. Se Boiisdorff, a. a., III. a.
I, s. 212 not 2, 323, 346 f .
' D e l t a galler bl. a. den iilleclande politislca översikten, d a r dock nainiieI Nai:oleon utl~jritsmot Boilaparte.
VHemlig3 krigsberedii. t. kork. "Ii 1808, koric., L 515 b, UUB, fr. [M. .T.
Cruseiistolpe] Porteieuille, III (18421, s. 127 ff., dar det (s. 128 not) upplyses,
alt ii~einsjälva expeditioiieil iir skriven av Lagerbring, liksoin f. ö. alla herediin ng er is koncept i L 315 b, UUB.
i\T&goLprotolioll finils tyvärr e j hevarat, vilkct uppges av S. Carlsson,
Gustaf IV Adolfs fall (1944), s. 88 riot 3. Det torde dock liunlia antagas, att
Tibell varit av avvikaiide mciiiiig, då hail i p. in.
1808 (Iirigshandl. 1808-09
vol. 22, IirA, tr. i KVI-I 1818, tr. 1822, s. 49), yrkade på en huvuddrabbning,
om nggoii iitsilrt till fraingång fuiliies.
Lagerbriiig t. kon. 'i2 1808, ltonc., L 315 h, CUB; jfr Sveriges krig åren
1808 oeli 1809, 11, s. 88.

5
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lands försvar, vilken dock ej endast kom att bygga på krigsberedningens fikslag utan aven p5 en skrivelse fl-Siri Kliiigspor till konungen. Dennas innetaall var Iikval blott av
kompletteraride art och rörde olika detaljer samt Savolaksbrigadens rörelser, som ej närmare beaktats av Piorminlitten '.
I instreiktioi~en h a r Infogats en mening, att ehurn armens
raddnirng och fästningarrias bevarande vore den främsta uppgiften, »wänte W1 Bikval att l[ så Bongt möjeligt kara blifva,
söken att den intrangande fienden hindra och emotsia, samt
icke förr a n nöden påtranger, retraitera f6retagenn '. Tillagget
har, sannolikt med rätta, aritagats h a i r r ~ r afran Gustav I V
Adolf sjalv 3. Det inskarptes dock, att allt ej kunde på "rhand beraknas, varf6r konungen litade p& Klingspors %rsiktighet.

HI.
Instruktionens förhåIlanmde till a1dl.e "irsvassplaaei3.

Iiastreiktionen "r Klingspor h a r blivit skarpt klandrad 4 Dess sammanhang med äldre f~rsvarsplaneroch tidens gängse
asikter fQrtjanar darför att något narrnare nitredas.
En av de cqlupaste orsakerna till den f6rsvarspPan, sona
Klingspor t. kon. S / ~1808, Overbefalhavarens i Finland skriv. t. K. hf:t
vol. 21, RA.
2 Kungl. instruktion för Klingspor 4/2 1808, Krigshandl. 1808-1809,
vol.
80, KrA, tr. Sveriges krig, II, bil. 18. - Av koncepten till instruktion och
protokoll inför konungen "2 (L 315 b, UUB) framgår, att det senare, vari det
aven heter, att försvaret ej kan bli långvarigt, skrivits före det förra. En janiförelse med originalprot. i RA visar aven, att Lagerbrings koncept andrats
före justeriilgen.
J. R. Danielson (-Kalmari), Finska kriget och Finlands krigare 18089809, öfvers. af W. Söderhjelm (18973, s. 66 i. - Antagandet styrkes möjligen
i någon mån av formuleringen i Originalprot. i krigsarenden ' 1 2 1808 (RA) men
framför allt av Gustav IV Adolfs stora ovilja mot retriilter. Se t. ex. hans brev
till Klingspor ''15 1808, Klingspors arkiv, KrA. C. v. Bonsdorff har (a. a. Il,
s. 408) framlrastat tanken, att Armfelt påverkat kungen, vilket e j ar uteslutet.
Bl. a. redan av Fr. Ehreiiheim (Medborgerlig militär-tidning 1828
ni:r 13) och E. G. Geijer (Saml. skrifter, VIII, 1845, s. 244 f , ) . Av senare kritiker
må namnas C. O. Nordensvan, 1808 (1908), s. 75 f.
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Hemliga krigsbesedningen 1808 utformade, var sakert den
pessimism, som sedan Iiinge rådde beträEande rnö*iligheterna
aQf f5ssvai.a Fii-nland, icke minst i den ôstra rilashalvan-nl.
Sarskilt p5 1780-talet rådde d a r en dyster stamaling, och fr&n
detta Srtioride harstamma de planer, som 8808 skulle omsaittas i praktiken
Redan 1782 hade den davande ~verbefa%hava-epnavae
i Fin%and Fr. Posse fäst upyrn5rksarn7i8aeteaa p5 rislreai f6r ett ryskt
framtrangande genom Savolaks till osterbotlen 3. Tanken p5
ett återtag f d r n södra Finaland borde d5 ligga nära, nnen
d a denna 8784 första garagen utvecklades av sedermera f i l t marskalken J. C. Toll, var det utan kant saanbarad med Posses
farhagor. Vid ett plëPtsBBgt ryskt anfal1 borde d e s6di.a finska
Infanteriregerraet~tena kastas in p5 Sveaborg, medan kavalleriet skanlle retirera norrut utan att taga nagra rislter. Fiendeii sliulle då i a ~ d g a sde%asin styrka, och nar 17ibiii%p
hann
anlanda f r i n Sverige, fanns s& möjlighet att ge kriget e n
a n n a n vät1dt1i12g kE. &. Birek, sorna starkt betonat Tolls militära duglighet j,
anser hanis idéer onn FiamPands försvar viil gruiadade, d5 m a n
hade alt rakna med ett samtidigt dansk8 angrepp. Utlandsk
lajalp synes dock h a ingått som en f6rutsattniemg för planen 6.
----i Se harorn bl. a. E E. Birck, General Solls krigsplan å r 1788 (1941),
s. 27, 40, 631 och dar anförd litteratur samt 6 . v. Bonsdorff, Opinioner och
stäinningar i Finland 1808-1814 (SSLF 141, 1918), s. 4 ff. och I-I. Hornborg,
Förgätna öden (1937), s. 93 f.
"etta
sammanhang betonades särskilt av prof. B. Lescli i en gastföreläsning vid Lunds universitet '14 1943. Jfr Birek, a. a., s. 23. Det militära
Baget var aven ogynnsamt för Finlands försvar. Jfr om förhållandena 180%
nedan s. 76 f.
B. Lesch, Jan Anders Jagerhoril (SSLF 288, 1941), s. 31; Dens., En
försvarspolitisk konflikt på 1780-talet (FHT 1943), s. 112 f.
Birck, a. a., s. 20 ff.; Lesch, J. A. Jagerhorn, s. 34. Tanken gillades
hell av överamiralen C. A. Ehrensvärd. B. Lesch, C. A. Ehre~lsvardoch Qster
sjöproblemet. Hisl. o. litteratiirhist. studier 17 (SSLF 289, 1942), s. 82 f . Det
ansågs nästan självklart, att de finska trupperna e j hade någon utsikt talk
framgång p5 öppna fältet. Birck, a. a., s. 26.
Birck, a. a., s. 9, 12 i f .
Birck, a. a., s. 23 f . Ett dailskt angrepp vailtades ju också 1808.
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Ar 1795 föreskrevs i en ny irastruktion "r Posse, att
o m finska armi.n ej kunde halla stand i eri stallning niellan
Helsingfors oclm Koskis, öster om Savastehaas, skulle den
smaningom draga sig tillbalca till Osterbotlen, sedan f i s h ningarnas garnisoner f6rstarli"t l. Detta h a r tolliats som ett
erkcinnande av att Finland ej kunde f6rsvaras aned egna
krafter, varf8r Ginstav III ville söka I-adda, vad som raddas
kunde, nämligen armen
Senare uttalanden o m möjligheteri att försvara FinBand iiro ocksa B allmanhet pessimistiska. Gustav III hade
redan 1783 ftirBtHarnl, att Finland en vinter kunde ôverrhamplas s& gruridligt, att asnikni ej liunne sanalas. Landet pastods
darför vara bast försvarat, o m alla trupper koncentrerades
till Sverige < 1 en promemoria f r i n ar 1787 av davarande
majoren M. G. von Iiiierting (senare Wasnl~jelrra) sades ett
f6rsvar vara aitsiktsBóst, inraan iiastningsverkenas antal betydligt
okats 4. Oclisa den blivande generall~jtnaritenG. C. von Döbeln
fann i en odaterad uppsats troligen fran 1800-talets "rsta as,
flera fastnlrmgar nisdviindiga ocli risken f6r en rysk OverrumpBing stor 6 . Med lijiilp av Sveaborg och befgstlilngar i norra
Finland kunde den Bslra rilishalvan dock itertagas, d5 syssarnias opesationsliriJe bleve 16r lang.
Flera tittalanden från olika tillfälleaa tinder de sista 25
aren fiore krigsutbrottet peka alPts2 i samma rilcti~ing. Det
milit5ïyolitiska och militärgeografiska laget hade under denna
Lesch, J. A. Jagerhorii, s. 34 f f . ; Dens., FW6 1943, s. 115.
J. Juva, Suomeil puolustuskysymys 1772-1788
(Turuii liislorialliseii
yhdistyksen julkaisiija, VIII, 1942j, tyslct referat, s. 15.
Gustav III t. Toll
1783, tr. [C. W. Lilliecroila,] F5ltinarskallieii
grefve Johan Christopher Toll, 11 (1850), s. 4; jfr Birclc, a. a., s. 26 not 2.
N. G. v. Bierting, Försök att projectcra Fin~iclaiids försvar, 'ITollska
sarnl., D 7 h, LUB. J f r Lesch, FPIT 1943, s. 121 f.; Juva, a. a., tyslit referat,
s. 15. I denna plan a r det emellerlid ej fraga oin någoii retriitt.
»Äro Sveriges graritsor tilförlileligen försvarade af iialur och Iroi~sls,
Döbelilska arkivet, vol. XIIo IirA, delvis tr. [E. G. v. Döhcli~,]Några antecliningar
om och af general von Döhelii, 1 (1856), s. 167 ff. och Alina Söderhjelm, Georg
Carl von Döheln (19371, s. 157 ff. Tillkon~sttidenkan cj exakt anges, se
S. Waller, Georg Carl v011 Döhel11 (19471, s. I l .
l

?
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period ej unadergatt några sf6ra.e föriindrinagar, varför uttalandena f r i n 1780-talet kunde vara giltiga iiveix 1808. En
mer optimistisll; syn möter emellertid i e n av sedermera
generalen X. F. F. Bjösnsqierna författad försvarsplan, som
dock endast raknar med ett somanarfalttag l. Det bör iiaren
observeras, att tre av Kliiagspor sjalv fhrfaltade utlcast ej
heller $i-o siirskill pessimistiska eller visa nigora specie11
beniigerakaet % r retriitt. Fastlaingan. borde byggas i granstrakterna oela treapperasas styrka Gkas, helst med 18,000 man.
Om huveadhaaeri bleve nadsakad alt retirera f r h i griinsen,
skulle den ta sian tillflylat BP11 Sveaborg och d a r invinta G r starkrain~garfrarm det egentliga Sverige. Hiliiigspor underskr6k
eme88erbid vilitein av att SavoPaPis firsvarades, d5 fienden
eljest kunde ta d e i södra Finland opererande kraapperaaa i
BPa~lPien d e r avskiira deras f6rbindePser med $stea-bolleum.
Generalen tanlite f. id. narinast p5 ett sosnmarf5ltt5g, elsurra
aveim fbrBa5llaildena visrtestid pi ett nigot forvirrat sata inblandades '.
Dera kelngliga iiaslruktioiaen var saledes gr~andael p5
giiragse upyfatkiain-eg om sviragheterna att försvara Finalaard,
siirskilt under viimlern, och ej ph nigoaa enskild P~ldPvlds,
allra minst Klingspors, personliga åsikter 3, Niistara alla uttalariden frsia vare11 1808 iiro oclisa i hógsta grad pessimistiska 6 Det h a r triiffande anmarkis, att »Grnd ngde ossa)-stiima
-

l Sveriges krig, II, s. 67 if., s. 463. Det Iiar antagits, att dcii bekanle
Sailaiiel hPöller li::fl nied planeris tillkomsk att göra. Se referat (FHT 19M,
s. 840) av E. W. Juva, Karityksia Suomeii puolusluksen luonieesta 1800-luvtari
altissa (HA 1940, s. 110 f f . ) .
V r i g i r i a l i Iclingspors arkiv, &A, tr. [C. F. Riddersttid,] Cöilldt %r icke
glöiridt, V1 (1849), s. 3 f f . N:r 1 oela 3 synas Iia författals p& 17980-tale1, medan Ii:r 2 slrrivils 1804. (Jfr Danielson, Finska krigel, s. 57 not 1). I Sveriges
krig, II, s. 59 ff., ha de 3 lioiicepten oriktigt behandlats soni etl. - Sarnuelssoi~,
EaiitrSrnet, s. 35, torde val inyclrel betoila de optiniistislra saintidn rittalandeiia.
"ciiiie
har dock ofta utpekats som den iiarmasi arisvarige ),ide av
saintida soin F. Ehrerilieiili (Medborgerlig inilitil--ticiiiiiig 1828, Ii:r 13, jfr aven
Méinoires tlu lieutenalit gé~iéralde Sureinain, 1902, s. 99), och av moderil?
Iiistoriker so111 P. Sörenssori (art. W. M. Klingspor, Sveiislr iippslagshok, X?',
6933, spalt 548).
Ari~ifelivar mycke1 pessimistisk i sina Ilrev. Se bl. a. Kidderstad,
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ningen var typisk för en stos del av den bildade overklassen
i det dåtida svenslra riket '.

Den kungliga inst~wiktisneaoch samtida strategisk
uppfattning.
Sjuttonhundratalls-strategien9 som ainnu i berjan a v fSO0talet var den förharskande utom i Napoleons arméer gick
som bekant ut p i att genom skickliga manövrer, serskilt
operationer mot fiendens flanker och rygg, n& sitt må1 utan
a. a., I V (1847), s. 14, 19: Danielson, a. a., s. 62 f . ; C. v. Bonsdorff, C. M. Arnifelt om kriget i Finland 1808 (FHT 1921), s. 119 ff.; Dens., G. M. Armfelt, II,
s. 409 ff. Andra som ansågo försvaret iner eller mindre liopplöat voro J. F.
Aminoff' och C. A. Brakel (Danielson, a. a., s 34 f,, 73 F . ) , C. W. Brusin och
J. Z. Duncker (Tito Colliander, Den femte juli, 1944, s. 50 f.), C. G. Ehrnrooth
och H. C. Rcuterskiöld (Danielson, a. a., s. 69, 7 3 f.) samt G. och C. Scbaurnali
(G. Schauiilaii, KuIturliistorislia och andra uppsatser, 1912, s. 143, 160 f ).
Också koinmendanten på Svarttiolrn C. M. Gripenberg hörde till pessiinisterna.
H. Hornborg, Förgätna öden, s. 146. Jfr aven P. J. Bladh t . C. E. Bladh ''/a
1808, (tr. C. E. Bladh, Minnen från finska kriget årcn 1808-1809, 1849, s. 8 ff.);
L. v. Engeströin t. P. A. Wallmarlr I1/s, E p W 4: 6, KR; 1%'. af Peterseris t.
C. E. Gyllenslröld 3/3, F 822 c, UUB; E. Tegnér t. C. Myhrman 3"'
(E. T e g d r ,
Samlade skrifter utg. av Fr. Böök o. E. Wrangel, II, 1919, s. 361); E. Bergstedt t . L. v. Eilgeströrn Is/3 0. S. N. Casstrom t. dcns. 2V/3,Ep E 10: 6, KB; ant.
av P. Tham I2/z, X 302 c, UUB samt uppgifter om stämningen i Abo, E. Anthoni,
Jacob Tengström och stiftsstyrelsen i Abo stiit 1808-1832, 1 (1923), s. 59 ff.
I N. Hornborg, Förgätna ödcn, s. 149. - Den allmanna livsåskådning,
som låg bakom de11 slappa, pessimistiska inställningen till rikets livsfrågor
synes tyvärr aldrig ha fått någon helt uttömmande behandling. Jfr dock
G. Nikander, Andliga strömningar i Abo under den gustavianska tiden i deras
samband med 1808 års finlandsIra politik (FT bd 75, 1913, s. 309 ff.);
E. Anthoni, a. a., I, s 'i0 ff.
Napoleons strategi beaktas ej i det följande, då Tibell var nästan den
ende i Sverige som stiftat praktisk bekantskap dirmed. Möjligheten att göra
det på teoretisk väg torde aven ha varit rätt begränsad. En framställning av
Jomini blev tillgänglig på svenska först 1818. A. Jansson, Försvarsfrågan i
svensk politik från 1809 till Krimkriget (1933), s. 386. - Arinu Moreau var
f. ö. manöverstrateg, vilket ej kan klalidras. N. Delbruck, Geschichte der
Kriegskunst im Rahmen der pol. Geschichte, IV (1920), s. 500 f.
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at%leverera batalj. T, O. m. Freda-Pk HI hade f6rklarat dennna
metod "r den rikliga, och erfarenheten fr&n 7-%raga kriget
aiises ha styrkt uppfattningen, att iiven vunna drabbni~lgar
vor0 till skada l .
D. H. von Btilow, som Intager ea?i ganska framskjuten
plats bland de krigsvetenskapliga f6rfattarna, drog de yllessta
konsekvenserna av mancPverstiategien
D% hans f6rraaaaasta
arbete sedan å r 1801 f ~ s e l a gpå svenska under Iiteln >)Det
nyare ksigssystkmets esprit, härledd i b i n grundsattsen om
era basis f ~ krigs-operationer))
r
och hans iförfattarskap B'bPretaller h a h6gt uppskattats i Sverige J, synes del Bgmpligt att
inagst naranare redogsra
d m tyske teoretikerns isihler i
den anin de kunna vara av intresse f6r h a r behandlade
problem.
Hela arbetet bygger, som sedan av titeln frarngair, på w ~ d vandigheleia av en operationsbas, som kan tacka alla fadthiireais
behov (se t. ex. s. 2 2 ) . Del gallde därför franlftir allt att tillse, alt
de egna fCarbindelselinjerna ej avbrötos (s. 28 f., jfr. s. 55, BO).
Motstandarei~smagasin borde i långt BiBgre grad iiil hans trupper
N. Uelhru'ck, a. a., IV, s. 437, jfr s. 447. - Om krigsvelenskapens utveckling under senare delen- av 1700-talet se utom Delbrucks arbete M. Jáhns,
Geschiclite der Iiriegswisserischafteii vornehinlich iii Deutschland, III (Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit. XXI: 3; 1891); C. v. d.
Gollz, Rossl>acb und Jena (1883).
Delbriiclr, a. a., IV, s. 450; F. v. Meerheimb i Allgemeine Deutsche
Biographie, III (1876), s. 515 ff.; Jahns, a. a., III, s. 2133 f f . ; H. v. Caemmerer,
Die Entwickluiig der strategischen Wissenschaft iin 19. Jahrhundest (19804),
s. 1 ff.; A. Jansson, a. a., s. 382 ff.
Q~rersattningei~,
till vilken alla hänvisningar i det följande göras, hade
föranletts av generalen C. G. Sinclair, soin även försgg den med ett högst berömmande förord. Ar 1812 användes arbetet vid J. P. Eefréns föreläsningar
för ingeniörskårens officerare (Jansson, a. a., s. 3'79). Den unge gardesofficeren N. C. Möriier förklarade sig 1808 s5 mycket gilla BUlows hikler, att han
önskade översatta dennes senaste arbete. N. C. Mörner t. C. G. Mörncr 1 3 / i ~
1808, Esplurida. (Landshövdingen greve Asel Mörner har benäget litit mig ta
del av N. 6. Mörners brev t. sin far 1808-1809.)
De unga officerarnas beundran för Bulow framgår aven av gardeskaptenen H. G. Wrangels brev t.
brodern E. U. C. A. Wrangel 5 / i 0 1808, " i 2 1809, Ilandl. ang. slal<ten Wrangel
af Adinal, RA.
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vara framsta målet för operatiorieriaa. Det funnes e.j riagoii position, som icke kunde kringgas (s. 58 f,, 132). Antalet soldater
bleve så avgörande (s. 13%).Endast förtvivlade situationer kunde
förklara, att maii sökte batalj (s. 206), anen några verkligt avgörande strider finge man e j aner räkna aned (s. 198) l.
Onn retriitt bleve nödvandig, finge den ej ske på blott en vag
ratala excentriskt d& fienden eljest skulle kunna genskjuta den
iitertagande med sin huvudstyrka, inedan en mindre avdehiii~g'genom skarmytslingar sökte ii9rsena reträtten (s. 54, 58). Angriparens kraft skulle emellertid avtaga, oin f ramryckningen bleve långt
utsträckt, särskilt om de s. Ii. naturliga qranseriia överskredo3 3.
Möjligheten att Erii~lgafB11ICd~lliafienden eikades såluaicla, ju Pangre
denne tiP1aks rycka fram (s. 643 f.; jfr s. B56 f . ) . Frarnghg kunde
dock blott viniaas genoin offensiva operationer mot flankerna
(s. 157).

Tankegangen 5r uiigefas deaasamraaa B ett a n n a l beriDmt
verk »General Lloyds practicka och politiska 1i:sndbpk f6r
officerare», sona el-itarii aPdse an D. B. von Bii%owsarbete
först aret inanaan detta P'Birelag p i svenslia men ocltsa ataajök
stort anseende under den narmast fialjande tiden 4~
Lloyd rekommenderade angrepp mot fienclenis förbindelsePinjer (s. 69, 78 f.) och magasin, varvid det gällde akt handla snabk-rt
(s. 71). Vid försvarslárig borde inan undvika batalj, da ett ilederBag skulle vara förskräckligt. P stallet rekomnaaeaaderas eni metod
liknande den ryssarna senare a-nvande mot Napoleoia 1882 (s. 73 f.).
Jfr Klingspor t. C. 3. Adlercreutz 12/7 1808, tr. kPKA, P (P884), S. 68,
med soin av innehållel framgår oriktig datering ''/o. - Översallarcii bar i en
not anmärkt, att slaget vid Marengo e j tyclites stamma med denna tes.
Detta bestreds docli av J. P. Lefrén. A. Jansson, a. a., s. 384.
Dessa spela överhuvudtaget en stor roll för Btilom. Bl. a. förlrlaras
(s. 146, 168), alt de sina stater, som lago inom en storniakts naturliga granser
ii längden e j vore i stårid försvara sig. För Sveriges del kulide då den slutsatsen dragas, att detta var fallet med Fiillnnd. P »General Lloyds practiska
och politiska handbok för officerare)) (övers. 1800) säges det (s. 106 f.) rent ut,
att Sverige gjorde klokast i att avsta Finland, soin det e j var i starid att f'örsvara mer an en månad. Naturen sltnlle förr eller senare ta ut siil ratt. Översättaren polemiserar visserligen (s. 107 not) mot denna uppfallning, inen det
ar tydligt, att den maste öva iiiflytande p& de svenska generalerna, vilket aven
märkes i deii av en anonym sådan författade inledningen (s. 17 f,).
A. Jansson, a. a., S. 380. Om Lloyd och hans krigsvetensliapliga arbeten se f. ö. Delbrtiek, a. a., IV, s. 448; Jahns, a. a., III, s. 2102 f f .
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Det vore absolut nödvandigt att göra sig av med de trupper, soiai
hotade ens flanlaer. Det hjälpte därvid ej atk slh dem maaa hade
framför sig (s. 7 7 ) . Magasinens läge vore avgörande för krigsoperationerna (s. 113).

Bada de refererade fbrfaltarila h a d e tati'ormat sina isiliter
f6re Napoleons framträdande. Detta hade docli ej gjort dem
%rAHdrade, %y lilcnalade idéer m6ta hos den fallherre vilken
niist den fri.ansbe kejsaren ahiisetts som tidens främste, iirkehertig Karl a v Osterrike l.
Xr&eBiertigen rekommenderade visserligen en avgörairide
strid (I, s. 3) Inen e j alltid vid defensivkrig (1,s. lo), son11 han d5rför fanni naycket svart at&föra. N a r det g51Bdc skvddet av operationsbas ocli ibrbiiadelselirijer var hara n5s8ai1 lika kiirsiktig som
1700-talsstrategerm. Fienden finge aldrig lillatas Ison~lnarpagon
pinralat p5 den egna Biarelas lörbi~~delselilijer
anarmare an denna
sjalv r a r (Ii, s. 6, 2 3 7 ) . Dessas skydda~idevore namligen de[ grunciBaggrande. Djgrvt ~ramtsiinagaaideelPer ~ithalligkförsvar vore eBje3t
16rdarvligt (B, s. 239; jkr s. 243). Utinanövrering kunde ske geraoio
strhovkarer mot f6rbinde8selPnajema (T, s. 2 3 ) . Blolt om statens IiePa
exishens slode p2 spel, linge anan med underliigslia krafter vaga er1
förtvivlad strid (I. s. 3 3 0 ) .
Liksom D. R. von POeiBow ansag arkeherliget-i, att en armca
k'örsiorjnlnmg maste grundas p5 nnagasin, d5 rekvisitioner blod
kunde gijras i Iiendeland (B, s. 331 i.) '. I motsats till dein preus
siske ofliceren an-~såghaii dareenot ej iIre~pperliasanhal r a r a deil
allt avgörande faktorn. Den besleitsaman~elaltkierren hade övertaget över den lanqsanat betanksannme (II, s. 307. 366). En försvarare hadc Bveai den fördelen att kunna lassta sig 6ver en a v
fiendens IscpBoraner under uppanarschen (I, s. 254j.
E-Iiirivisriingarna i det följanclc ske till iirlrchertigeiis Auiserwahlte
Seliriiteii, 1-11 (1893), som omfatta de 1806 skriviia Grui~dsiitzeder höhcreri
Ksiegskuiist fur die Ce~teriile der österreichisclien Armri.
"enila
tanke bebiirsliade aveil p& 1780-talet dc11 svenska arinéi~snixderhållsreglemente. Birck, General Tolls Ilirigsplaii, s. l i O . I 1796 års filtstatsreglemente 8 14 inedgavs däremot rekvisitioner meii endast ps vissa villkor.
Bestiimmelserna i P772 års R F 8 26 vor0 aveii gaiiska srisva, ocli de11allmänila
opinionen tycks ren1 av ha ansett tvåilgsrekvisilioiier i eget Parid soin svåra
''15
1808 (A. Neoviris,
övergrepp. Se C. E. Alopaeus' dagboksanteckningar
Ur Firilaiids liistoria. Publikationer ur de Alopneiska pappren, I, 1890--91,
s. 70, 76 f.), dar en kaptens vägran att lyda Iiliiigspors order att utlaga mat
av några byar omtalas med beundran.
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Är~iehertigensuppfattning var visserligen nagot mer optimistisk och gynnsammare för uppkomsten av en offensivanda
a n de GIdre krigstesretikernas, men omsorgen om förbindelsePinjerna och magasinen sköts alltjamh s6 starkt I förgrunden,
att man knappast kan tala o m en annan strategi l.
Det försiktiga retirerandet låg j u också till grund f6r de
ryska operationerroa år 1812. Tsaren hade redan-are8 innan
förklarat, att armens raddnlng skulle bli framsta syftet för
dess rörelser vid en everntuell fransk invasion 2. Metoden
tillimpades som bekant med storsta framging och visade
sig atmiilstone i detta fal1 kunna ominfetgora en gå förintelsestrategi grcindad falttigsplan. Detta befciiste givetvis tron p5
d e gamla teorierna och bidrog till att den s. k. cen%ralförsvarstanken korn att dominera atminstsne svensk f6rsvarspolitik
under större delen av 1800-talet 3.
De ledande teoretilieraia einider 1800-talets förra hiilft.
vor0 också a%ltjainti stor utstrackning anhängare av ett försvar baserat på relritt till landets inre. B Sverige gallde detta
iframst tidens mest betydande teoretilter generalen J. I). Eefdn,
som under Sberopande av Lloyd havdade den gamla valkända satsen att angriparens styrka skulle försvagas genom
förbindelselinjernas Bangd. Först sedan detta skett, borde en
avgörande strid vågas 4P
-

Jfr Caemmerer, a. a., s. 45 fr. Arkellertigens teorier sägas annu 1866
ha påverkat österrikarnas krigföriiig (a. a., s. 55 f.).
NI. Lehiilann, Scliarnhorst, II (1887), s. 408.
Se härom frainstalliiingeii bos Allan Jansson, Försvarsfrågan i svensk
politik från 1809 till Krimkriget, särskilt s. 375 ff. Annu på 1880-falel kunde
en högre svensli inilitar föreslå, att i händelse av ett angrepp österifråri armen
skulle ta stallning i norra Vastergölland och regeringen flytta tiliI Karlstad
eller ännu Iangre västerut. 0.Lybeck, SjiPförsvarsfrågan förr och nu (Tidskrift
i sjövasendet, arg. 99, 1936), s. 588 f.
Jansson, a. a., s. 384 f . ; jfr s. 67 ff., 380. - I C. v. Greiffs krigsvetenskapliga tidskrift Berinathéne år 1823 (Iikfte 1, s. 102 ff.) återgavs en av utgivaren bearbetad uppsats Coup d'oeil militair hämtad ur en tysk tidskrift f ån
1807. Elär erkändes val, att e j alla bataljer vore att anse som fel, men det
hävdas, att en vunnen strid dock kunde vara det. Man borde hellre göra som
ryssarna 1812 och söka hindra fiendens tillförsel. Den främsta i~ppgiftenvore
att sörja for den egna harens uriderh&ll och slöra fiendens.
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Liknande Asiliihes mejta i viss man hos Jomini l, den
napoleonska krigskonstens framste tearetiker, och, i vida h ~ g r e
grad, hos den preussiske generalen C. von Clausewitz i hans
betydelsefulla och mot man6verstrategiea-i principiellt avvisande
Birigsvetenskapliga arbete >)Vom Piriege)) '.
CPausewitz frainhöll, att en har iia as te tanka p; sin bas och
att dess rörelser bestämdes av bevarandet av förbindelserna med
denna (II, s. 97, 99, $25). Han tvivlade dock p& strategiska kringranningar (I, s. 208). Den uildesliigsne borde istallek retirera
(Hiilterlaisene Werke VII, 2. Aufl. 1862, s. 99 f . ) . Ålestag tP11 det
inre av landet skulle doeli ske blott da man var f9r svag eller ville
vinna tid (II, s. 326, 160 f . ) . Ett sarskilt kapitel har 5giaats &t
denana försvarsform (II, s. 280 f f . ) , dar det betonas, att reträtten
borde företagas irinai~haren blivit slagen och verkstallas under
dagliga, oavgjorda skärmytslingar (HI, s. 281 f . ) . Den dåliga arstiden vore siirskilt laniplig för återtag, ty den förföbjaiide fienden
skulle då lida mer (11, s. 285 f.). Målet iör deal anfallandes operationer borde vara att satta anotslandarens trupper ur stridbart
skick. ty eljest kunde de frivilligt retirera för att senare desto
Iiattare aterta det förlorade (II, s- 303). För reträtt till det inre av
Bandet fordrades sarskilda geografiska eller andra föreits5ttnPngw
(II, s. P80 f . ) . Sverige vore det enda europeiska land, som i detta
avseende vore 1 ett lika g3~niisnnatPage som Rysslanid (II s. 127)

Den svenska f6rsvarsplanen 6 s Finland 1808 byggde
saledes ej blott p& inom Bandet @ngse idéer s c h SIdre darpi?
grlandade projelit tataxa aven p5 samtidens allmainwa teoretiska uppfattning, som annen linge i betydande grad skkalle
beharska europeisk strategi, sarskilt i fraga om ett vidstraek8
lands fejrsvar mot e n Overlagsen angripare, och som genom
1882 års handelser i Ryssland ansågs h a Ettt fiknyat stad av
d e n praktiska erfarenheten. Det m å emellertid framhalilas,
catt tillampraingean a v dessa metoder P Finland å r 1808 kappenJarissoil, a. a., s. 387 f. Jfr Caemrnercr, a. a., s. 22 ff.
Hanvisningarna i det följande slie till edittonein i Hiilterlassene Weske,
1-11 (3. Aufl., 1867). Oin Clauscwitz jfr f. ö. Caeinmercr, a. a., s. 58 ff.;
Jailsson, a. a., s. 388 ff.
J~IISSOII
(a. a., s. 396) konstaterar, att eftersoin Clausewitz och Lefrén
kornino till samma resultat betráffandc ett centralförsvar, risar detta, att tanken var ett fullödigt uttryck för lidens krigskonst.
i
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barligen berodde på att de fastniiigas och tr~ippstyrbor,som
bl. a. Klingspor ansett nödvändiga fBr ett försvar redan i
gränstrakterna, ej kunnat åstad komnias.

Det maiililara Bäget oeh krigsrAdet i ~avastehns,

Då d e ryska trupperna den 21 februari PS08 trängde
över Finlands grans, hade deras Gverbef5lihavare generalen
F. IV, von Baxhövdera ta11 sitt förfoganide dels tv5 divisioner
ona tillhopa nara 17,000 mana fBr operationer i landets södra
delar, dels ena division s r a n c:a 7,000 man under generall6jtnant N. A. Tuljkovs befal, vilken skealle rycka ii1 i Savolaks l.
Mot dessa fientliga styrlisr, sammanalagh ngra 24,000 man,
kunde BJ~nistgOranadeöverbefalhatlaren i Finland, generallöjtnanten C. N. af Klereker, sedan nara 7,600 man avdelats
till garralsasnesraa p i faslnilmgrarna Sveaborg och Svarklnolana,
omedelbart endast disponera 7,600 marn 1 södra Finland ocli
4,008 i Savolalis tinder brigadcl-iefeaa J. A. Crsnstedts befil.
Hartill Iioriams visserliigen 1,900 inan henvladsabligen nnrdfinska trupper. Av dessa hiinno f6re retrattens b6ijan blott
5 k s n ~ p a ~ s i eav
r osterbottens regemente att f ~ r e n asig naaed
huveidarnn6n. Trupperna i reserv ökades doek samtidigt geraona
nyupps"tt"ingar och mindre firstarkraingar frhm Sverige B111
2,900
Deii ryslia filthairen i södra Finland var emellertid
dubbelt tiverlägsen d e n svenska aven sedan denima fatt mottaga deam lilla förstarkningerm, medan Tuljkovs överlagsenhet var nagot mindre. På bada kl-igsskideplatserna var den
ryska Overmakten så förkrossande, att utgarageri av en strid

"

Sveriges krig, II, bil. 15-17, jfr a. a., II, s. 81 ff. Dessutom fullnos
åtskilliga tusen man rgslra trupper i reserv. Se Sveriges lrrig, II, s. 79, 85.
Enligt uppgift sainmandrogs enbart till försvar av ryska Fililands kust en kår
som raknade e j mindre an 24 bataljoner, medan anfallsharen bestod av 36.
Se A. I. Michailofski-Danilefski, Beskrifning öfver Fi~isliakriget . . 1808 och
1809. Ofvers. (1850), s. 51.
? Sveriges krig, II, bil. 21, 26; jfr bil. 43, 63.

.
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naanclcligt att dörna varit given, då f6rsvararn1a på grund alr
arstiden +j kunde draga nytla av de naanga vattendragen.
Valaligen framhalles docli, att ryssarnas Cavermakt ej var s a
fijrkroscande I. Man f ~ r b i s e rd i att f3stningsgarnisonerna ej
vor0 omedelk~arl-disponibla, vilket helt fCarandrar BUget, enar
filtlaaren darigenom reduceras med en tredjedel
Den i mars aial5rade Iilingspor till Tavaslehus, d a r den
finska armens h~ivudstyrlta d5 Bmiall p i att samlas 3. Har
hölls s i följaiide dag ett betydelsefeallt Birigsrad. Olla laget
vid denria tidpunkt- skrev den franske emigrantemm, 6veradJuLanten Suremain, att arméim hoiades av oandligt CIPverlUgsna
skyrkor, varför det var nBdv5ndlgt att snart utrymma Tavastehus, oel-i att haren aldrig litande n2 Uleåborg, om det van. sant,
att ryssarna tr5ngde fram i norra Finland, Det rådde allen
brist p5 proviarat meim framst p5 furage 4.
Redan J. R. Danielson-Hialrnari liar pipekat, att en rik
Icgendbildiming uppsiafl om krigsradet. Icke ens sarnmaiasaltningen ;Pr med h11 sakerhet Iiand. Enligt den yid P-ibgkvarteret
borda journalen deltogo förutona överbefälhavaren, dennes
sti1lfCIPretridare af BBlercBrer, geileralmajoren J. F. Aminioff och
generaladjutanten Gustaf L6wenB-iielm 6. Ei~ligaden sistnamnde
var Sven chefen Er Tavastehtis' regemente Fl[. H. Gripenberg,
vilken ZjanstSljo" s o m generaladjutant hos Klercker, niarvararade och talade mot rekratteam
Att h a n haft tillfGBPe att
yttra sig synes darf6r troligt men att det skett i sjalva krlgsradet får v51 med h a ~ ~ s y ltill
a Journalens tystnad anses min-

--

.

Se t. ex. L. Staveriow, Deii gustaviaiislca tiden (Sveriges historia till
våra dagar, X, 1925), s. 353.
? Del 1161. observeras, att dcri sveilslia fáltlågsplailen e j medgav huvudharen a11 in sin Lillflykt under Sveal~orgskanoiler, vilket proviai~teririgssvårigheter troligen i varje fall gjort oiliöjligt. Se Sverigcs Iirig, II, s. 284, bil. 47.
Sveriges krig, II, s. 121 ff.
Sureinain L. hertig Karl ' 1 3 1808, W 309, UCB.
O. A. Gripenbergs journal, Iirigshaildl. 1808--09, vol. 256, ITrA. cit.
Daiiielsoil, a. a., s. 94.
G. Löweiihielin t . Fr. ICalling ''/L 1853, Historislca reklainationer rörande 1788, 89 och 90 saint 1808 och 9 årens fälttåg i Finland (18591. s. 103.
Jfr Sveriges krig, II, Ilil. 21.
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dre sanilolilit l. ;8ii mindre troligt är, att några brigadchefer
eller andra översfar varit närvarande '.
Om krigsridets "rhandlangar iiro de fullt samtida upygifterna mycket sparsamma. Den officiella krigsjournalen
framsfäller f5rloppet som om iiageai senighet existerat utan
alla funnit det nödva~mdigtatt retirera norrut till en plats P
Norr- eller osterbotten, dar föreniliing kunde n5s med Savolaksbrigaden och dar mara blott hade en eller två vägar att bevaka 3. Det &ar påståtts, alt Klercker ville gi till anfall, men
enligt egen uppgift ämnade han blott stii kvar vid Tavastehus, så Biinge förråden räckte 5 AmPnoR uppges ha varit för
retriitt och har P va j e fall f6rsvarat den f LEöwenliielms
hallning synes mer diskutabel. S j a h har han långt senare
uppgivit, att han understödd av Klercker och Gripenberg
fösgiires motsatt sig setratt 6 . G. R. af Klercker, generalens
Det skulle dock kunna tänkas, att Gripenbergs namn utelämnats av
någon formell anledning eller att han var så ivrig motstandare till det fattade
beslutet, att han e j ville ha nagon del däri.
"fr
Wallcr, G. C. v. Döbelii, s. 21 not 12. Här må endast ytterligare
anfvras, att e j heller Adlercreutz ait döma av Klingspors brev till denne 4/3
6808 (MKA, I, s. 55) varit närvarande. Jfr Kein, Karl Johan Adlercreiitz,
Försök till levnadsteckning, 1 (SSLF 183, 1925), s. 139. Denne författare, a r
dock en sida tidigare (s. 138) snarast av motsatt åsikt, villten aven accepterats
av G. A. Gripenberg, Generalmajor Hans Henrik Gripenberg (1937), s. 8 9 f.
Gripenbergs journal, Krigshandl., vol. 256, KrA; Danielsoil, a. a., s. 94.
Anteckning av Klerclrer, Ep K B: 5, KB; jfr Danielson, a. a., s. 93 f . Samtiden synes ha antagit, att Klercker velat göra motstånd till det yttersta.
B. af Schenbom t. C. v. Stedingk 4/6 1808, Stedingkska arkivet, vol. 127, RA;
jfr ett av E. G. v. Döbeln (Några anteckningar, I, s. 2106 not) citerat brev från
hovrattsprcsideriten A. Sandefelt, troligen skrivet
1808 samt G. Klingstedl,
Ekonomiska bidrag vid fälttågen 1808, 1809, P813 och 1814 (1832), s. 6 f. C. v. Stedingk hade dock i brev 14/2 (Ep K 6: 5 KB) varnat för kringränning. Enligt en
sen uppgift sliall Klercker redan före Klingspors ankomst ha varit tämligen
modlös. 1Fr. Cygnaeus, Afhandlingar i populära ämnen, I (18521, s. 38 f.
E. Naumann, art. J. F. Aminoff (SBL, P, 1918), s. 588; Danielson, a. a.,
s. 98, 100 not I ; J. O. I. Rancken, Fyra urkunder om finska kriget 1808-1809
(1883), s. 33; Sveriges krig, PI, s. 151. I ett odaterat brev till F. G. Adlerbeth
(efter 1809, Autografsaml., KB) säger Aminoff sig ha varit retrattplanens verklige upphovsman.
Eöwenhielm t. Kalling I s / 2 1853, Nist. reklamationer, s. 103.
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son, påsIir daremot, ab% Bians far haft hade Klingspor s c h
köweiihielm emot sig l. De motsatta uppgifterna bero ara2
delvis p5 alt de biida sagesmannen veilat Ramhiilla olika
pei-soneas iFo9sljänster. Att d6ma av en uppgift av Samremaina
Sa detta dock knappast hela forklaringen. Enighet synes enligt denlae ha ratt om att rearatt miste ske men Lojvclenhielnn
med Bkamg5ng bekampat KBingspo~-s&sikt,att den skulle antridas ofordr6jligen med övergivaamde av firradeaa i Tavastehus
Sannolikt Paar Klercker understott geileraladjutan&en.
Journalens framskallsning av krigsrådets forPopp tycks
i huvutlsak vara riklig, ehuru intet namnes om de punkter,
vari eniglaet ej kunnat niis, ngmligenn tid och satt för retriitBen 3. Att delade meningar ratt härom framgas av de feljande
dagarnas firllandlingar, som iiven synias bekriifia, att Klingspor i dessa avseenden fick ge efter 4 .
Disl<aiissioneia gallPde emellertid framfir allt valet av
reträttvag 6, och sannolikt ar det motsGttningasna ii denna håga,
vilka utgöra den faktiska grunden "r deil senare traditionen
om de sliarpa meningsskiljaktiglieterna. Åtminstone teoretiskt
slodo 4 olika vágar till buds. Den kortaste gick över Wuovesi
tiii Nykarleby, medan de over Tammerfors filil L a p p och Barer
Jamsa ta11 Gamlakarleby voro l5nga.e men dock ej allt%- ofordelaktiga i detta avseende. Siimst med hänsyn till B5ngden var
den sora? gick till Bjósneborg ocli sedan langs lieasteam norrut,
I Anteckning av G. R. af Klercker '
711809, Ep Ii G : G, KB.
P
-

Suremain, Mémoires, s. 92. Jfr G. Adlercreutz, :\iiinarkningar och
n ~ d v a n d i g aupplysningar vid Herr C. J. Holms Antecl<niiigar öfver fälttågen
emot Ryssland åren 1808 och 1809 (1836), s. 31.
Jfr den avvikande framställningen i Sveriges krig, II, s. 124 f. - Möjligen har Klerckes ivrigare yrkat p i kvarstannande och strid a n han senare
velat medge (jfr s. 78 not 1). Rail hade nämligen d å blirit övertygad om
reträttens nytta och nödvandighet, se nedan s. 88. Klercker sager aven i en
anteckning (Ep K 6: 5, KB), att hail blev sjuk av förargelse i Tavastehus och
att han ansett, att arméns rörelser efter anltomslen till Björileborg bort bestammas efter fiendens. En av G . Löweilhielm förd dagbok, som enligt förteckning i RA funnits i arkivet p& Long, bas tyvärr e j kunnat framskaffas.
"Möjligen
har Klingspor e j heller sjalv ansett s& stor brådska vara av
nöden. Se Sveriges krig, II, s. 125 och framställningen nedan.
Se liarom Sveriges krig, II, s. 128 f.; Danielsorl, a. a., s. 99 ff.
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Det var dock desaila viig Klerclcer narmast tainkf p5 f ~ en
r
reträtt. Magasinera Ilade ocksa upplagts i enligl-iet härmed '.
Klingspor önskatie darernot fördela slam armé g x l de 3
Iiostare vagarna, anedan artiBlerif6rrådeaa siindes den I2aigst.a
men biista vagen. Omedelbar8 efter excellensens ankomst
fick Klerclcer oclisa mot sin Overtygelse utfiirda order om
anlaggaxde av magasin på Rtuovesi-vaigen, B<ommissariatet
förklarade det emellertid om6jBigt, och Klereker k~Bev enligt
egen hippgift »ond», tydligen p& Klingspors plan, vilken betecknas som orirmmlig och forödande f6r armen '.
I detta läge iratriiffade nggot, som atmlnstoiie enligt vad
Klingspor den 9 nsai-s uppgav helt fbrandrade Baget och
gjorde slut på de tidigare diskussionerna och planerna. Overbefalhavareii pastod sig a n n u p& f. m. den 5 mars ej B-ia ansett
))den Casus f6r lianden vara, i hrilken Relraite enligt . . .
Instruetion borde ske». Kl. 3 e. m. ankom emellertid rapport
från chefen för Savolaksbïigaden överste J. A. Cronsledt, att
han m å s t retirera till Lappávirta p5 viigen Jorois-Kuopio. T
strid med siil iiastrulctiona hade han aldrig satt sig i besittning a v det viktiga Jorois, som skulle till det yttersta "rsvaras" varför h a n ansag sig böra retirera mot Kuoplo och
Blleåborg för att radda sina trupper. Fem kolonner sades
hota Savolaks. Genom Cronstedts atertåg hade dessa kommit UPeAboa-g 20 mil narrnare an P<liiigspors frupper och
GarnPnkai.leby lika nara soiai dessa.
ovei.bef5llaa~rare11fann n u situallonen ytterst all\rarlig,
helst soin ingenting fanns stadgat i Cronstedts iiastruklion
Sveriges krig, II, s. 129; Dariiclsoil, a. a., s. 99.
Sveriges krig, II, s. 124; Dariielson, a. a., s. 99 f f . Iilerckers förargelse
i Tavastchiis tordc förnämligast ha berott på denna avsikt. Jfr ovan s. 79
not 3, nedan s. 81.
Jfr nedaii s. 112 f . G. A:soil Aminoff (Relation om f. d. Savolaks brigadens - -- - deltagailde i 1808 6r 9 areils fälttåg, 1839, s. 11 not *, 16) uppger, att instrukiiolien framkommit först efter fientligheteriias början. Enligt
påteckning framkom deii redan 18/z (ICrigshaiidl., vol. 95, KrA); jfr Sveriges
krig, II, s. 179; Danielson, a. a.. s. 96. - Uppgiften i Sveriges krig, PI, s. 96,
att Cronstedt i börjaii av februari vistades i Stockholm beror på ett missförstånd. G. M. Suiins order 5/2 1808 till B. U. v. Rnorring (Krigshandl., vol. 95,
KrA) galler Savolaks' jagare och ej brigaden.
l

?
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ona uppehållande Grsvar pH viigen norrut och tonfallet i
dennes rapport var h6gst pessimistiskt. Det var darfiir att
befara, att Savolalrsbrigaden utan vidare skulle draga sig
norrut s c h Tutjkovs trupper f2 tillfälle att vanda sig direkt
mot den svrnslia Piuvudstyrkans erra ratt vag. Klingspor sände
darför genast order tiP1 Cronstedt att visser8igen skyndsaant
draga sig tillbaka till K~mopiomeil sedan fortsätta Iingsamt
niot Uleaborg, sa att %meaveidstyrkanhunne fiaam l.
Fhar at&den avsedda refratten fian Tavaslehus At osterl~ottem P det nya Eget skulle k u n n a \reslistallas, fordrades
tydligen skyndsam verkstalliglaet. Hilingspor, som 1921 gått med
p2 att uppslajuta denna bl. a. för att magasin skulle kunna
uppläggas vid vagarna genom det inre av lanadet, nodgades
acceptera Klerckers plan f6r Sierlaget, något som enligt dennes
egen uppgift docli ej skett Eirriin An~lrioKförklarat, att detta
var enda sakra utviigeaa att radda armen
Order utfsrdades s i p5 kvallen den 5 mars, alt huvuddelen av de vid Tavasteheas samlade trupperna hade att ta
v5geai över Bj~rsieborgliksom trossen, medan 6verste Adlererelatz med drygt 2000 man sktalle taga Qver Tammerfors,
Ikalis och JaBasjarvP ta111 Eappo och Nykarleby 3.

Marsehen till 6taterbsd;tea,
På kvällen den G mars bröt Finslia armén upp fran
nejden Biring Tavasfehais % H ~ ~ v ~ i d d e Pnadde
en
efter sn:~bba
anarscher den 16 Björraeborgs-iralihen. Efter en rastedag gick

' Sveriges krig, II, s. 125; Daniclson, a. a., s. 97 f. Ryssarna pastodos
vara 14000 inan starka i SavoPalcs. E. h. af Scheiibonn t. C. E. Lagerheiin 9/3
1808, C. E. Lagerlieiins saml., vol. 35, RA.
Danielsoil, a. a., s. 100'; Sveriges krig, II, s. 129 f. Jfr Aminoff 1. Adlercreutz
1608, ICrigshaildl., vol. BO, KrA; nedan s. 88 f. - Reins uppgift (a. a.,
P, s. 142 f . ) , att Klercker fortfarande ville halla stand, synes saledes oriktig.
S'iiimniiigen i högkvarteret tycks överlag ha varit pessimistisk, se M. Björnstjerna t. L. v. Engeström 1Q/3 1808, Ep E 10: 6, KB, cit. Wein, a. a., P, s. 142; G. v.
Otter t. C. Hederstierna 19/3, I h 13 a: 18, KB. Jfr aven Siiremaii~,Mémoires, s. 92.
Jfr Sveriges krig, II, s. 129, bil. 24, 26.
Sveriges krig, IT, s. 130.
G
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det s i vidare till Lappfjärd, dit ankonasten skedde den 21
m a r s l. Dagsmarscherna hade dittills, onil rastedagarna iaaralinas, i genaomsnitt varit c:a 2 mil. Farten var saledes god men
dock ej utosilordentligt PacPg. Delta synes lyda p5 att Klingspor bed6mde situationen som relativt gynnsam, d i laan som
nedan skall visas avsevart paslayaidade marscheri, piar nya
oroväckande handerrätfelser ingingo. $verbefall~avaren tycks
aven ha ansett, att den ryska framryckniiigen fraii Savolal<s
gick Iingsarnaisare a n hail "rsb befaral
Ungefiir samtidigt med truppernas arikomst tiH LappSard ingingo oroande uniderrättelser. Den 20 naam-s Irona biid,
att ryssarna besatt Kaoplo, varf6r e n bataljori fran vardera
Vasa och UleAborg beordrades att f0rskiirka Cronsledf, som
skaille sölca hAlBa stand vid PulkPtPla. Den 23 mars ingick
så rapport, att denne redan var i flil1 retriitt rnot Uleaborg.
Desshatom Bom eingefiir samtidigt meddelatide, att ryska taupper fran Kuspio natt Karstula p5 vägen hiBP kusten '.
N u befarade KCli~agsporp i alivar, att vägen skrille sparras
för laonom, i synnierhet soim 1-nai-a ej llycliades f5 n i g r a sakra
uppgifter oami fiendens styrka '. I brev till Iconasngen dei-n 23
mars m68ade h a n laget i mycket mörka Pirger. Generalen
skrev, att hrhallandeiaa ej %illatolasaaom att spilIa tid på att
söka strid med den efterföljande kolonnens P-duvamdslyrka, vars
n u m e r a r darför f6rbBev oliänd för hoaaonia. Fyra fientliga
kolonner antogos skola söka kringranna hans l-iar. Tidigare
G r s ö k hade lyckligt iindgåtts, meni vid Nya oeli Gamla HiarleSc operations6versikteii Sveriges krig, 11; bil. 24. Adlercreutz iiadde
enl. deiiria '!'/a Ilmola, clar haii rastade, och '"13 Lappo. - Uppgifterila om avstånden ha bar liltsom i det följande utraknais ined hjiilp av översilrlskartan
i T)anielson, Finska Itrigel.
VI(lingspor t. Adlercreutz 14/3 1808, MIiA, I, s. 57. Jfr dock dens. t.
koilulagen s. d., F 730, UUE.
Sveriges krig. II, s. 147. - 1.' J. Bladh på Beiivik aiitccliiiade " i 3 1808,
alt ryssarna I s l a varit i Saarijiirvi ocli vaiitades gå direlit på Vasa. P. J. Bladh,
Bonderesningen i svenska Oslerbolteii (1882), s. 7.
"IIlingspor
riktade " 1 3 en eliiragen viidjan till rldlercreulz (MKA, I,
s. 58) alt till varje pris ulforska, om riagoii fiende i~allcadesfra11 landets inre.
Jfr nedan s. 107 i.
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by s i g de& Rotarade bit. Trupperria skealle viil kunna sB& sig
igenom, men trossen ginge 1 s$ fall siilierk f6rlosad. Kaawde
Btriaigi.anralrag aveii hiis unmdgis, skulle den efter naaiinsltlig berakning ske vid Uleaborg med mangdubbel slyrlia. Sveniskarila
voro vaam att slô. sig igenona, men utsiliterna voro i detta
fall sial$. Om trossen gick förlorad, keaaade triapperrma f. ö. ej
Iiinge Iivaliira sig. F Q r armkns heders skull anisag sig li<lBngspor skyldig anmiila dessa f6r%iallanderal.
Den pessimistiska siaimnair~genvar vid denna tid ytterst
aB%miinai P-nagkvarteret. Den synes h a delats av Lé>weiaBiielm,
lt<Bereker Surerilain och G. von Otter. GeiieraBadj utanten skrev
den S mars till Adlercre~stz,att »Arrn&eilscoiaservation ock
möjeligbeten a l i Q>sterbotterif ~ r e r a ao s s . . . s5 hufvudsakligena»
berodde p% de trupper, som sfiillts tarider adressateiis befiiP,
s c h dela I l , att ryssarna torde taga pilot Vasa och ijsterl~o'iten. B a n uttryckte dock raagra dagar senare sin f6rvanmPng
6ver att fienden ej genom maiaadre strider sökte uppehalla
svenskarrmas retraát, om m e a ~ i ~ i g e var
n
att avskara dem 3.
Stareimaair~förklarade situationieia vara den mest kritiska. En
3-faldig 6veriaaakt fiordelad p2 4 kolonner hotade arinéim med
kriaigrfinning. Det skulle vara en myckel- stor Iyclia, om
relriitien ej avskars, och fraiasar-naianeia befarade, att han ej
vidare sk~allebli P stand att skriva *. Overadjtatanten von Ofter
hade redana 19 mars fGrklaa-at, :att den avsedda 1641-eningen
med SavoBaksFarigadew knappast kunde verkställas. Fienden
vore niångd~rbbelt6vei.Bagsen och hotade med kriimgranning.
Deim 23 mars s5g Imara iin dystrare p5 laget. Av allt att döana

"

I<liiigspor t. lioi~.23i3 1808, I<rigsliaiidl., vol. 23, KiA, tr. E. G. v.
Döbelii, Flagra ai~teclrningar,I, s. 20-1 i. - GeiieralintericieiiLeri s f Scheribom
delade hell pessimisineii IletrUFfailde armEils försorjiiing. E. '4. af Sche~~Ijoin
t. C. E. Lagerheiin "!u 1808, C. E. Zagerlieinis sailil., vol. 35, RA.
Y I varje fall överdrev l-iai~kraftigt fieildeils styrka och uppgav den till
mins1 24000 man i siidra Fitilaiici. C. N. af IClercker t. C. U. af Klerclrer 23/3
1808 (arskr.), af IIlerekerska arkivet, vol. II, XrA.
1808, PPrigsliaiidI.
Se G. Eö\veilfiielin t. C. J. Adlerereulz f i / n , "/a,
1808-09, vol. 90, KrA; jfr Baiiielson, a. a., s. 124.
"tireinain
t. hertig Karl
1808, W 309, UUB, cit. Danielson, a. a.9
s. 121 f.
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skaille haren bli avskuren av två från Savolaks kommande
kollonner, samtidigt som den hack i ha% förföbdes av en
annan betydande Elei-itlig styrlia. Cronstedt ansatles dessutom
av 60800 ryssar. D5 kapitulation trollgeam ej komme i friga,
väntade en total undersing l.
I själva verkek var situationen långtifrån förtvivlad, ehuru
det svenska underrittelsevasendet fungerade så illa, att överbefalhavaren var okunnig om fiendens siyrka och dispositioner 2. Från Tavastehus hade blott c:a 5000 ryssar följt
efter svenskarna, medan aterstoden slzulle oclrupera sejdra
Finland 3. '4'uBjkov beordrades istiillet att, sedan han skingrat
Cronstedts brigad, slrynda till Vasa och dar i förening med de
söderifrån kornmande trupperna söka avskära Klingspors återtag eller åtminstone tvinga denne att taga vaigen över Kvarken 4.
Farbigor, att Klingspor skulle stanna vid Bj6rneborg
gjorde visserligen, att en stfirre styrka lioncentïerades mot
denna stad, men sedan den besatts, sändes blott general
Kdevskij och överste Bulnev med något 6veï 2 800 man norrut j. Allt berodde saledes på Ttatjkov. Denne fick emellertid
en del order f ~ sent
r
och hade dessutom ej Iycliats skingra
Savolalisbrigaden, E n viss risk kunde således fhreljgga f6r
att denna skulle återta Knopio och så avskära ryssarnas
provianttillförsel. Sutjliov begiirde därför nya iristruktioner.
Detta dröjsmål gjorde, att planerna helt förfelades. De hade
dock i alla fall haft mycket snaai utsikter till framgång, då avståndet tilH Vasa var till svenskarnas fejrmån, men på rysk
l G. v. Otter t. C. Hederstieriia
och t. S. Hederstieriia
3808,
I h 13 a: 18, KB. - Också geiieraliiiteiidel~teilaf Scheiibom trodde, att arniéii
skulle bli a v s k u r e ~ ~E.
. A. af Schenbom t. C. E. Lagerheim 23/3 1808, C. E.
Lagerlieims sainl., vol. 35, RA.
Om orsakerna härtill se iiedan s. 105 ff.
Om dc aktuella styrkeförhallaiideila in5 nariirias, att Buxhörden sager, att blott 8750 man saildes mot Tavastellus, vilket tolkats som gevär i ledet.
Sveriges krig, II, s. 126 not. Klingspor uppgav 23/3 (i skrivelse till lconungeii,
Krigshandl., vol. 23, Krii, tr. E. G. v. Döbelil, a. a., I, s. 204 f,) sin armés
tjänstbara styrka till 5710 inaii.
Sveriges krig, II, s. 132 f., jfr bil. 28.
Sveriges krig, II, s. 136, 141, bil. 28.
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sida Bycks man likvail h a menat, att Tutjkov bort Iyckas. Ban
fick darf6r skulden f6r att Klingspor g.' blev avskuren l.
Orsaken till att BushCavden s5 beBt inriktade sig ph att
avskara Klingspors retrattvsg i trakten av Vasa, synes Baa
varit, att haan förmodat, att svenskarna P s5 fall salcert skulle
ta viigen h e r Kvarken och därmed vara nr spelet, och i. o. mas.
enligt en rapport trott, att de lianske skulle göra det haiider
alla omständigheter
Sedan. planerna mot Vasa misslyclliats, gjorde ryssarna
en framstöt mot Nykarleby, vilken om den safts in fran början skulle ha haft goda utsikter att lyckas, och 5w mer om
den riktats mot Ganaalcakarleby, da svensl~arnaasGrsprang framf6r fiendens friirmista truppavdelniiagar vid "rstnamnda ort
blott var 3-4 dygn Y. Dessa ryssar hade val ej fiPrm%atspairra
viigen, men de kunde alltid ha borttagit G g r a magasin eller
transporter, och deras hipptradande skulle rent psykologiskt
kunnat f5 obehagliga verbninigar. Alt detta inndveks, berodde
delvis pil den vildsamma hrt, varmed Klingspor 1% sina trupper marschera fr5i-n LappQard Bill trakten av Jakobstad. P5 6
dagar tiBBrygga8ades ej mindre an 22 mil 4.
Vid framkomsten till JaBobstad fanta Klingspor laget
biittre an vantat och besl8li sig % r att rasta nigot. Löweaa%aBeBm, som den 26 mars fGrklaraB, att »de starkaste anledningar» funnss, att ryska Isupper fran Saarijiisvi tågade mot
Gamlakarleby och att en kraftig kolonn fannas i Perho, ansig
Sveriges krig, II, s. 185 T., 195 i f . Jfr Caulaincourts dep.

12/3, 20/3

1808,

N. Mikhailowitch, Les relations diplomaiiques de Ea Russie et de la P'railce.. .
1808-1812, P (1905), s. 225 ff., II (1905), s. P2 f.; östcrrikiske ambassadören
v. Lehiidorffs dep. 2'/3, G. Sommerfeldl, Aus der Petersburger Gesandtschaftberichten des Grafen N. v. Lehndorff 1808 (Mittheil. des Instituts Peir Osterr.
Geschichtsforschtiiig, 23, 1902), s. 297. Se aven A. I. Michailofski-Danilefski,
Beskrifning öfver Finska kriget, s. 16 f.; [P. v. Suchteleii,] Precis des évenements militaires des canipagnes de 1808 et 1809 en Finlande . . . (1827), s. 24 f.
Danielson, a. a., s. 111 ~ i o t .3. Jfr Caulaincourts dep. 4/4 1808, N. Mikhailowitch, a. a., II, s. 43.
Sveriges krig, II, bil. 21.
Se ol~erationsöversiktenSveriges Irrig, II, bil. 24. - Dagsmarscherna
voro \&ledes i genomsnitt e j mindre a11 3 ' 1 3 mil.
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nu, att Atertaget kunde avbrytas l. Laget var dock allfjannt
olálart, och Cronsledt fortsatte mol: order, vilka han kanske
ej fatt i tid, reträtten anda till Uleaborg, sedaim han dock
Klingspor.
beordrat trupper till vSgsliii8en vid Brahestad
beslöt då att fortsalta norrut, tills den planerade foreningen
med Savolaksbrigaden verkstallts. Armen fick sa ater bryta
upp den 1 april och n i d d e den 5 KalajokP3.
Iáliilgspor fortsatte den 8 april till Pyhijolii, vilken stallning han fanra god t. v., ehuru Raan ansig, att Siilaajolti r a r den
plats, som iilan aldrig borde överge, och uppananade Klereker
alt uppgöra en försvarsplan P enlighet hgrmed. KIiragspor
planerade dock reträtt till omedelbart frarnftir Uleaborg före
rArfl0det h Iiliiagspor visste vid denna tid ej axer besked o n ~fienden, a r i att av den slyrlia, som f6ljt efter f r i n södra Fiaaland
700 m a n avantgarde var Pioriom i 1ialariia. Tutjkovs sammanlagda ursprungliga styrka uppskattade h a n till 9 000 m a n j, varav
5000 berjknades h a g"t till Vasa oela 2 000 till Gamlakarleby
samt 1000 anar1 vara p3 vagen mot Uleiborg. Eia uppgift, att ytI Iiliiigspor L. koli. Y0/3 1808, F 7310, UUB, ocli " i 3 , Kvigsharidl. 1808-09,
vol. 23. KrA; G. Löweiihielrn t. 6. .J. Adlercreutz " 1 3 , odat. [?'/s], odat. 1808,
Krigsba~idl.,vol. 90, KrA; Sveriges krig, Il, s. 152 not. 1; Danielsoil, a. a.,
s. 124. Jfr nedan s. 89. - Lagrc officerare sago iner dystert på lägel. C. Fock,
som dock rr-iåhiiiida var missnöjd ined retriitten, slcrev "/a 1808 till siil hustru,
att han trodde, att återtaget skulle fortsattas till Sverige (I-T. Doiiner: Officersbrev fraii 1788--90 och 1808-09 ars Irrig, Geilos, I, 1930, s. 74). S. d. förinodade G. Schauman, att eii avgörande strid slc~ille levereras vid Uleåhorg,
villieii komine att sluta ined ))vår totala upofring)) (G. Schauniaii, Kulturhislorislia och andra uppsalser, s. 146). - Suremaiii ansag darelnot faran över
och sade sig lilrsoin hela avin611 en vecka tidigare ha överskattat den. Suremain t. hertig Iiarl " 1 3 1808, W 309, UUB.
"verigcs
krig, II, s. 201.
Se Sveriges krig, II, s. 155, bil. 24; Danielson, a. a., s. 124. - Croiistedts detacheringar voro uppenbart otillriickliga, om ryssarna gingo till anfall
med större styrka. Detta var visserligen uteslutet, rneii det torde brigadchefen
minst av alla ha vetat. Jfr Sveriges krig, II, s. 201 not.
"Klingspor
t. Klercker '/.i 1808, Ep I< 6: 5, KB; Da~iielsoii,a. a., s. 127;
Sveriges Icrig, II, s. l59 f .
Den uppgick blott till c:a 7000 niaii. Se or.ail s. 76.
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terligare 2 BioPoi~nero m tillhopa 5 000 m a n rörde sig mot sistnianinda stad, betvivlade han. Bristen g?& furage och det f6restiende v5rflödek sades emellertid gBra fortsattBtertBgnbbdv5ndigt l.
Striden vid Pyhgjolii den 16 april f6Bjdes ocksa av en
aiy i-etratt, ehuru den svenska a r m e n ej lidit n i g o n egentlig
anotging, franset8 att Löwenlaielm blev tillfingatagen och
ficli ersiiltas med Adlercre~itz Nigon sarskild anledning
till pecsiamaism borde d a r f i r ej ha funnits. Men I<Iingspor
tappade i l h i alldeles modet och trodde sig inte ens Piinigre
B~iilila Bililla skarad i U1eBborg ulan befarade att bli kringg h g e i l p5 isen. D e s s u t s n ~ fruktade han, att rjssarncl, som
harii dock s,jalv blott tippskatfat till 1000 mana, s8tuIle kunna
slh Cronstedt och så %ainniaf6re till, Uleilmrg '~
IClingspor faraii sig diirf6r deam 17 april f6rawlSten a t t
p5 nykl infornn~era Iionii~igeil onlm det enlig% hans rnenming
ytterst allvarliga Baget. Rehriillen sli~allefortsiittas nasta dag,
och on1 UBe5boi.g rnaSste överges, %comme nrm6n att faga
vidare mo8 ToriieH. Gener-alen, som synes h a varit alldeles
nedbruten, förlilarade sig 2veii befara att bli sjuk, i vilket
fal% HáPercker Fsn.naellt áinge övertaga befalet inen eaf6va det
enligt AminoIFs rad 5 Det var kanske ej s i tinderligt, om den
64-5rige Hálingspor, ovan vid ett f21ttigs besvarliglaeter, Btiinde
sig ~itaaaattadhade sjalsligen och kroppsligen, nnleim laans yessimistislaa siniliesst5nariiaag delades vid denna tldp~lnktav andra,
vilket synes m e r egendoniligt 5. T. o. ni. Gustav IV Adolf

*

ICliiigspor t. lioii. 14/4 1808, lirigshilndl. 1808-09, vol. 23, KrA; Sveriges krig, II, s. 158. - l brev till Rlerclrer "/a 1808 (Ep K 6 : 6, KB) uppgav
liliiigspor, att en l~ctydligfieiillig siyrka iialliades.
?
Svcriges Itrig, II, s. 1610 ff.; jfr bil. 3-1. Antalet stupade var dock det
största före striderna vid måiiadssltiftct augusti-sel~lcniiber. Jfr Sveriges Itrig,
V, hil. 68. Iiliiigspor konsiateradc torrt. atl Löweiihielms tillfåilgalagande e j
arar ii5goii förlust. Daliielsoil, a. a., s. 137.
.JSr ovaii s. 86. - Croiistedts styrka utgjordes i mitten av april av
3362 sti.idaiicle, sedaii 1 bataljon in. in. överförts till deii iiyhildade femte
brigaden; soin också befanil sig i traktcii av Uleåborg och raknade 3,455 stridandc. Svcriges krig, II, bil. 31; jfr s. 203.
IIiliiigspor t. koli. '$14 180.8, F '730, UUl3; Daliielson, a. a., s. 139 f.
Jfr H. G. af Meliiis rapport ""/ 1808, Iirigsharidl., vol. 25, ICrA.
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hade kommit till den uppfattningen, att en reträtt anda till
Brasterbotten kunde bli nödvandig l.
Annu efter frarngangen vid SiPkqoki den 18 april, varefter rearatten fortsatt till Lumijoki, ansag Klingspor situationen oroande, men Adlercrehatz, som underskattade fiendens
styrka, trodde stunden iwxae för motanfall mot fiendens från
varandra skilda kolonner, vilket %eddetill Cronstedts seger
vid Revolaks den 27 april
Nu blev det hastigt slut på tale%om ytterligare relriitl
och om Klingspors daliga hiilsa. Det laraga atertiget var till
5nda oeli en mindre framryckning fGIjde, s&att högkvarten.et
den 2 maj förlades till Brahestad 3.

Wetratten Bnf6r samtiden,
Samtiden var galnska enig i sitt beahpm av den senare
s i hårt klandrade -eträlten fråna Tavastehus. Den gamle generalen af Klerclter, vilken ju ansetts som atertagets bittre
vedersakare 4, fGrklarade naagra veckor efter retrattews slut,
att hans prqjelst "r dennas utfcrande »beredt Armens fralsning och den ara som deiisamina nu Bi%%
hela Nationens
beundran vunnit)) j. GeneralmcaJor AminoE har tydligen anda
Denna bcteclcnades soin en obehaglig överraslining, då inan ej trolt, att armen
fortfarailde var förföljd. C. IIederstieriia t. S. Hederstierna (d. a.) 29/a, 1 b 13 a:
12, IáU. Stahsadj A. W. Ramsay slirev 171$ till sin syster, att armén var i en
sådan stiillning, att man kunde befara del värsta. Jully Ramsay, Sliuggor vid
vagen (1917), s. 173.
Danielson, a. a., s. 140. - Också kabinettssekr. af Wetterstedt delade
uppfattniilgeil, att en stallnii~gvid Uleåborg Iinnde kringgås på isen. G. af
Wetterstedl t J. C. Toll 29/4 1808, Tollska saml.. C, LUB.
Daniclson, a. a., s. 145; Sveriges Itrig, PI, s. 210 ff. - Adlercreutz
uppskattade fiendens sanimanlagda slyrlra till blott 5400 man (Danielson,
a. a., s. 145), medan den Paktiskl \ a r 7000 (Sveriges krig, II, bil. 24, 30).
Sveriges krig, III (1902), s. 102.
Se t. ex. ännu Rein, K. J. Adlercreutz, P, s. 138, 142 f.
Iilercker t. Aminoff "S/ 1808 (avskr.), Rrigshandliiigar 1808-1809,
vol. 81, KrA, cit. Danielson, Fii~skakriget, s. 317; Reiii, a. a., I, s. 142; jfr
aven ovan s. 79 not 3.
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fran borjan fissvarat afertaget '. GenesaBadjulanteaa Löwenhielrn~har, s o m ovan visats, ej varit någon absolut motståndare till retraitten men i allminhet seit m e r optimistiskt p&
laget! Hans eftertradare Adlercreutz torde vara en av d e
fi9o m vilka m a n kan våga fermada, att de varit missnöjda
med Stertaget, ehuru iivean han sag dystert p5 m6jBigheterna
till ráddwing 3. I vaije fall tycks h a n aldrig ha gjort nigot
uttalande ta11 G r m a n 6 s retratten och hans beniigenhet att
leverera diabbialng fia-tjsi-rar att uppmarksammas. Overadjutanten Suremain h a r itminstone senare havdat, att armén
bort kvarstanna i södra Finland och i nödfall retirera till
Åland, men om ha11 gjort det redan i mars 31808, torde det
h a berott p5 att h a n ansag del: orrm6JBigt att n i UBeåborg "re
ryssarna *.
Pessimismen var, som a v den f6regiende framstallningen
synes, vanlig, och missn6je med excellensens dispositioner
Sr sx4rt att spara i det samtida ka%Bmateråa8et5. Den bliarande
generallöjtnanten G, C. von D ~ b e l n ,s o m Ar 1881 "rklarade,
att Klingspors BPesB~itom setratt var det klokaste tinder radande
"rhallanden, hade redan under AterGget skrivit, att a r m e n
innsag nödvärndigheten »at$ fly utan att strada» 6 . Det s i t t
vaspi a-etratten u t f ~ r d e sIyclis aven h a haft Döbelns gilBai~de.
Danielson, a. a., s. 98; jfr ovsn s. 78, 81.
a. a., s. 124; jfr ov:cii s. 78 f., 81, 83 f
Se Adlercreutz t. sin hustru !'/r, 1808, C. J. Adlercreutz' papper, RA,
cit., Danielsoil, a. a., s, 106 f , ; Rancken, Fyra urliunder, s. 41; G. Adlerrreutz,
Anmärliningar, s. 29. A. Grade (art. C. J. Adlercreutz, SBL I, s. 120) anser,
att Adlercreutz e j haft något att invanda mot reträtten, men häremot Iiar
RePri (a. a., I, s. 139) anmärkt, att det a r ovisst, om han haft tillfälle därtill.
Medan återtåget pggick skrev översten: »v&r st&llniilg ar vadelic ocln ntgången oviss». Adlercreutz t. G. W. Conradi 21/3 1808, J. 0. Ii. Rancken,
Fänrik Ståls hjeltar och skådeplatsen för deras bragder (1864), s. 5.
Suremain, Mémoires, s. 93 ff.; jfr s. 92 samt ovan s. 77.
I Minneil ur Sveriges nyare historia sainl. af B. v. Schinkel, förf. och
abg. af C. W. Bergman, IV (1854), s. 278 E. sages doclr, alt officerskaren i
hederns och fosterlandets namn uppvalitat Kliilgspor. Om uppgiften e j helt
gripits tir luften, torde den i varje fel1 bygga p5 iliigot missiörstånd. Jfr
nedan s. 93 not 2.
Waller, G. C. v. DöbePn, s. 21.

' Danielsoil,

@
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I en av hans rapporter heter det, att då atertåg roi-o de
svåraste av krigets fbretag sZrsB11a vid dåligt vbder och vagBag, så inåsle »Pinska armeens campagne få ett r u m i krigshislorien)) l . Ej heller den blivande faltinarskalken J. A. Sandels h a r i sina samtida brev lasgot att anmärka p i B<lingspors
aterlag. Det enda som bekymrade honoin var fiendens överlägsenhet och alt retritteii
skulle kunna ske snabbt nog '*
Av Iiigre officerare h a r löjtnant C. A. Brakel, som senare
anslöt sig till Klingspors PiriQiker, 4 sanalida brev uttalat sig
l-atigst beundrande ona excellensen. Hara pastod doel;, att ett
visst missn6je i nna.j radde bland so8dateriaa 3. Regeme~atsauditoren C. II. Asp, som sjalv var kritiskt installd, om i d t e
Bill ~ J a l \ ~retratten
a
sa atminstsne till den langa overlisarnheter1 därefter, säger diremot, att varken ogicerare eller solD11 9a~ritiltPustentycks Paa ökat eiker
dater voro missbelåtna
relriitlcils upphörande 5, torde del av de båda senast refererade uttalandena från maj månad heaami-ia slutas, alt nggot
skbrre eller mer allnlsnt missiiöje med atertåget ej f~iiiniis
iriom arrnkn, medan detta ä m ~ upaglck fi. Betecknande Borde
vara, att den högst kverrilaiate syttmjstaren C. M. Möllersvard
i sina dagbolisanteckningar för anars 1808 Caverhuvudlaget ej
talar o m reträtten '.
Uttryck för uppfattnairigen 1 Finiland utanf6r ariliéii äro
som var bror
m e r sällsynta. F6ra.e majoren B. N. Arriii~ofl~
till generalen och redan i slutet av februari 6808 hade inBiamtaf, att armén sliulle retirera till Osterbotten, frulitade

"

Döbel~is rapport Ii/4 1808, tr. i Bulletiner frål1 finska arinéii "/r.
Jfr dock Waller, a. a.. s. 33 not 1.
21/3 1808, IIT 1886, 6 . 177 f.
V. A. Saildcls t. A. U. Wrarigel
W. A. Brakel L. G. A. Brakel 25/5 i808 (avsltr.), Rrigshaitdl., vol. 255,
IirA. tr. Dailielsoii, a. a., s. 322 f . Jfr nedan s. 96 f . not 4.
q.0. I. Rarickeii, Bidrag till femtio-åriga miniiet af Dobelii och
björneborgarne (i860), s. 75.
Se nedan s. 92 E.
F Uaiiielsoi~uppger dock (a. a., s. 129), att soldater deserterade diirför,
att de ej fingo slåss.
Ryttmiistare C M. Ivlöllcrsvards journal (R. Hausen, Bref och uppteckiiiilgar frail kriget i Fiiilarid 1808-1809, SSLF 130, 1916), S. 1 7 7 ff.
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visserligen för svarigheterna men aiasag »detta djerfva f ~ r e t a g ) )
soni eia rn6jligliaet att riidda Finlanad l. 1 Abo synes diirernof,
5tminstone i vissa kretsar, Baa rait missai6je med Klingspor
och retriitteii ', vilket med hiinsyn till den stora allm5nlmeteaas
vanliga uppfattillng
%r anses s o m mindre einderligt 5w
alt liknande isiliter ej koanmo till uttrycli inom asmens
x13assa
I det egenbliga Sverige halsades dean snabba reirattern
med allman tillfredsshallelse. Gustav I V Adolf sjilv blev som
ovan niimnts Uvertygad om dess nCPdv5ndigZaeQ och Byekopnskade arméam till att h a en sadan beGlhavare S O H den
~
nu
efter segern vid Revolaks till f5ltrnarslralla upphöjde B<BPaagspor % 1 brev till Toll hade hasi dessfdririnan betecknat den
fi'n~isliahiiuudarn-mkns fcirei-aing med Savolaksbrigaden som »en
laögsl vigtig ormastándjghet~5 . Herlig Karl hade kilappk ord
att eatlrgrcka sini beundra11 f6r det Bycltade alertaget sela ansa& att det k u n d e bli en likdorn för framtide116. Eáabineltssekreteraren Guslaf af TVettersfedt, vlllien v a r en a v d e Pa
som betvivlade de försla Uverdrivna eippgifleriaa om ryssarnas styrka, visar sig iiven dela den allraiani-ma uppfattningen
o m de stora svåriglieterna att Biunna radda a r m e n > .
Den garnile fciltmarska%ken'$011 uttryckte sin gladje öaer

' B. H. Aiiiiiiofi, Aiinotatioiier gjorda urider 1808 ceh följande ar
(SSLF 6, Förhaiidl. o. ulipsatscr 2, 1886-87), s. i 9 f.
Se C. E.: Alopaeus' dagboksaiil. 2"~, 30/1, 10/r, 1808, Neovius, Ur Finlands Iiistoria, B, s. 63 ff., 70. J f r A . Tsiidel'cldts uttalaildcii redan före
retrattcris 17Orja11. E. G. V. Döbeln, Några aiitecki~ingar,I, s. 206 not. 'Tandefeldt aiiiiiiirltlc iiveil på vagvalci. Saiidcf'cldt I. F. Gylleiihorg l i / 9 1808, Kaiislitjanstemiiiii~enskoilcept o. iilottagila skriv., vol. 116, RA.
Jfr Clausewilz, Hinterlasselie Werke, II, s. 284.
"011.
t. Rliiigspor lo/;; 1808, I<li~~gspors
arkiv, KrA. Jfr ovan s. 81 f .
Kon. t. Toll 8/4 1808, Sollska sarnl., C, LUB.
Hertig Karl t. Bliiigspor 2s/4,
1808, JCliiigspors arkiv, Iirh, tr.
Ridderstad, GCpnldt ar icke glömdt, V (1S19), s. 70 ff., cit. Danielsoii, a. a.,
s. 315.
7 l\'etterstedt
t. Toll "/z, " 1 3 , ' 1 4 , 2 s / 4 1808, SolPska sanil., C, EUB. Jfr
aveii C. Hederstieriia t. S. Hederstieriia (d. ii.) "h3,l/4 1808, I h 13 a: 12, KB.
Efter arinéiis aiikoiilst till Gamlalrarleby alisag Hcdeïstieriia dock
denna
vara riiddad.
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det lyckligt och rraästerligt verkstallda återtåget, och han återgav darvid tydligen den allmänna uppfattningen '. T, o. m
Arrnfelt, som tidigare givit uttryck åt en förmodan, att Klingspor skulle retirera eller kapitulera i f6rtld, förlrlarade, att
intet farlais att anmarka på återtaget, sedan Cronstedt tvingats
att draga sig tillbaka norrut. Han trodde dock, att allt skulle
gå. piittok, trots att han ansåg det omöjligt för ryssarna att
hinna före till kusten z.

Den kritiska uppfattningens uppkomst och utveeklirng
under 1800-talet.

Det skulle emellertid ej d r ~ j alänge, i n n a n uppfattningen
om Klingspor ocb hans återtåg anadrades, så att fSiiBtmarskaBkeaa
efter en tids forlopp kom alt stå ngra nog som en symbol
"r feghet och odugliglaet. E n detaljerad historiografisk utsedning skulle ta alltför stort utrynnme, men det ma vara
tillåtet att peka på några omstandigheter, naiisrnast sadana
soin iiro att h a n c s a till tiden onaedelbart efter relrgttens
upphörande.
Det har svan framhallits, at& Adlercreeitz och andra
officerare möjligen varit m i s s n ~ j d a over att retirera utan
strid Först efter friffriingen vid Siikajoki yppade sig emellertid
Toll t. kon. 17/4 1808, F 657 c, UUB. Jfr bl. a. C. J. Bkehlad t.
9. De la Gardie 20/4. Hedvig De la Gardie t. dens.
J. De la Gardie t. Axel
De la Gardie l74, De la Gardieslra slaktarkivet, vol. 355, 343, 332, LUB;
C. G. v. Brinkman t. L. v. Engebtröm 28/5 (cif. Ililrna Borelius, Carl Gustaf
von Brinkman, under diplomatåreii 1992-1810, 1918, s. 238), C. Ad. Wacht
meister t. dens. 5/4, 13/5, Ep E 10:6, KB; N. C. Mörner t. C. G. Moriier
Esplunda; J. P. Lindh t. N. M. Lindh 28/4, Ep L 18: 4, KB. Se aven Hedvig
Elisabeth Charlottas dagbok, VIII (1939), s. 176.
Armielt t. Aminoff 5/2, 20/3 1808, Dailiclson, a. a , s. 62 tf., 98;
C. v. Bonsdorff, FHT 1921, s. 122 f. Även andra samtida uttryclrte i febr.
misstro till Klingspor, t. ex. J. 4 . Ehrenström (C. v. Bonsdorff, G. M. Armfelt, II, s. 407 not 2) och M. C. Waclitmeister (Trollc-Wachtnieister, Anteckningar och minnen, s. 75 f.).
S Se ovan s. 89, 86 not 1.
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någon Biritili;, så vilt m a n laan d ö m a av det bevarade kallmaterialet. Suremain a r l i l a r a d e n u , att m a n hogeligen sverskaltat ryssarnas anatal och retirerat onOdlgt lang%. Armén
frånkändes all fbrojánst for sin raiddining l. Efter framgangena
vid Siikajobi gick det latt att vara efterlslok, d i det nia visat
sig: mOjBigf akt s15 tillbaka fienden sch då tron p5 dennes
vaildiga overlagsenhet d5rfiDr började vika. Det visade sig oelisa, att Earhigorna fhjr en Piringranning i Osterbotteni varit
Bverdrivna. Enligt atski%ligai~ppgifterav memoarnabur skulle
missi~öjet Bia varit ganska utbrett
Alf dessa påskaenden
ej äro alldeles grundlbisa frarngar ej blott av Suremaans
titan aven av Asps ocla Brakels likajedes samtidiga uttalanden
Denna efter retrattens upphörande framtradande kritik
tycks emellertid, som av det G r u t sagda Borde fran-mga, P hög
grad Iia berott p5 missn6je med den följande Banga vilotiden.
Mala synes ej Paa tanka p6 att Klingspor hade goda skal f6r
sin hallning. Hans instruktion avsåg ej någon framryckning,
firriin armén sj6ledes E t t fiPrbinde%ser med del egentliga
Sverige oeln liandstigningar på den finlandska kusten i fiendens rygg samtidigt blivit möjliga. Det arar d5rfOr olämpligt
och 1 strid med tidens strategiska uppfattning att hranaga
ryssarna tillbaka, s& att dessas p i grund av sin Iaaagd ytterst
l Suïcmain 1. hertig Karl
1808, W 309, UUB. cil. Dariielsoii, a. a.,
s. 315 f.; jfr ovaii s. 89. Se dock aveii s. S6 not 1.
' Danielsoil, Finska kriget, s. 316 (efter iippgiit av J. 'T. Charpeniier);
J. .r. ISuriliaii, Anteclc~iirigarförda under tiden från ar 1785 till ar 1816 (18651,
l. avd., s. 131 f . ; jfr 2. avd., s. 14. Den seiiare soin avled redan 1824 påstår,
at1 hela arilii.11 Iiotat att gå heril hellre 211 att fortsatta reträtten norr om
Uleghorg. (Jfr Schiiikel-Bergmans
uppgift om en officersup~~vaktiiing
i annat
kronologiskt saminailha~igovan s. 89 not 5.) 1 ryltinastare C. M. Möllersvärds
dagbolisai~tccki~ii~gar~
som dock antas ha i någon mån överarhetats, säges
iiilder Is/, 1808, att maii börjat ledsna vid den hestiiiidiga reträlteri. R. Mausen, 1Jrei och aiilecki~ingarfrån kriget i Finlalid 1808-1809, s. 182; jfr s. IX.
Se ovan s. 90 &beropade uttalanden av Brakel och Asp. I slutel a v
m a j dcsc,rterade 25 man av ett kompani karelska jagare. Cygnaeus, Bilder
u r f'6rg;i;igna tiders lif, I, s. 163 not. Missnöjet var dock uppenbart e j allniiint, vilket tydligt iramgår av de anförda kallorna.
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sarbara förbindelselir%jerförkortades l. Menföre laindrade dessrstorai e n offensiv %& hförsvirade f . o. m. transporterna frin
Uleiborg till Brahestacd i högsta grad 3. Ryssarna uppges f. bi.
alltjiimt ha hoppats akt genom en ny framstöt hilm Savolalis
liunna nå Uleahosg med starka krafter och s 5 avskgra Klingspors f ~ ~ b i ~ l d e l'~
ser
Under sommaren 1808 m6fa blott enstalra spar uv kritisk
instäl%ninig till setriitten och trots att fglttaget mol HiBsten
gick all% samre, renbbades
I<lingspors anseeiide. Niis hala
entledigades från befdet, betraktades detla i varje fall av h a n s
underordnade som en stor olycka? ,Avern i det egentliga
Sverige var shgmningen f6r fältmarskalken. Hertig Karl berömde den finska arnaien fran den högste tPPI dela lagsae 7.
P5 sin iterfärd till Stockholm blev KIPngcpor iiven f6remal

"

Jfr on1 Klingspors plaiier för somiliareil Uailiclsoii; a. a., s. 324 f f . ;
Sveriges krig, III, s. 149 L'., 156 ff.; Waller, G. C. v. Döbelri, s. 38.
Dctta hävdas t. o. in. av Suremain, Mémoires, s. 101. 107.
Sveriges Irrig, III, s. 121 ff. Klingspor säges personligen ha g j o ï l en
stor insats för provianleririgcns oriliiande. Svairigheteriia särskilt iiled furage
påstis likviil i Sveriges krig (III, s. 135 f,) hloti vara fbrevaildiiingar av
Klingspor, er1 allvarlig men obevisad beslcyllniilg.
Caulaincourts dep. 29/5, 4 / ~ 3808, N. Mikliailowitcli, Les relaiioiis
diplomatiqiies, II, s. 163, 166.
q.
ex. S. N. Casströrn t. L. v. E11gcstrO;m 15/7 1808, Ep E 10: 6, KR.
F Delta gällde hl. a. Adlercreulz
(Rein, a. a., I, s. 341 E.), Saiidels
(se brev t. A. U. Wrailgcl 2"i~ 1808, HT 1886, s. 182 f.; jfr Dai~ielson,a. a..
s. 510 not 2 ) , Döbcln (se Adlercreutz t. Döbelil, odat., okt. 1808, Döbelilska
arkivet, vol. 11; K r A , tr. E. G. v. Döbelil, a. a., II, 1856, s. 103 E.), G. v. Olter
(ibrev t. C. liederstierila 30/:, 1808, Heilcrstiernas arkiv, RrA). Möllersviird
(Hausen, a. a., s. 193) synes ha rarit deii ende, soin ej var ledscri. Dcii
allmänna reaktionen var varitad. G. af Wettersiedt t. Toll "9 1808, Sollska
saml. C, LUB; jfr C. Hederstierila b. S, Hcderslieriia (d. y.) '/g, I h 13 a : 1.1,
IIB och t. S. Mederstierna (d. a.) ''/e, I h 13 a: 13, KB; Dariielsan, a. a., s. 509.
- De gamla adjutanterna synas f . ö. ha blivit Klilagspor Irogila till sin död.
Björristjerna ville aldrig, enligt G. Moiitgoinery. inedge siii gamle chcls oduglighet (Hist. reklamationer, s. 1). E. G. Ulisparre skall lia blivit högst upybragt över Fiinrilr Ståls siigncr, F. Rndelius, Kalmar regeine~~tcs
chefer 1623
--l807 (I908), S. 115.
Hertig Karl t. Klingspor 8/io 1808, Kliiigspors, arkiv, IIrA, tr. Ridderstad, Göindt ar icke glömdt, V, s. 78; jfr Adani [Rjeria] t. E. U. v. Kriorriiig
"/to
1808, Krigshandl., vol. 85, Iir.4.
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de varmaste hyllaaiiagar, som fortsatte i baiveidstaden ',
De f5 val anses ha k~ilminaerakmed sliinderaias bekanta lappvaliining i bCPrjan av m a j B809 '.
Ena enstaka sanatida brevskrivare var visserligen ironisk,
naen del.tta kan l-ia laaA rent personliga o r s a k e r ? Ett lika
sporadislit uppfradanade rykte om ppoheldenaonshrationer Borde
f; tas med stor fössilitighet. Om de ven-lsligen i g t r u m , ha
d e f. 6. ej gii11I pastidd mEBBt5risk s f 6 r m i g a utan bristande
k~aaagatrohel4e
Först den degilitisla f6rliesten av Finland genonni fredsslutet 1809, d5 maii givetvis fann, att kriget maste ha Kris
felaktigt, den bi-acklage %Blingsporsofermaca som 6versBithalBare och hans indragande i de inaepolitislia nasts5ttni1agaana
Bihang till Geileborgs Iiiris veclioblacl ""/O
1808; B. v. Besliow, Lefnadsmiiiiieii (1810). s. A3 ff., 132 ff.; C. Ad. Waelitn~eistcr t. c;. G. Mörner
I5/ii 1808, 31/1 1809. Espiurida; Aiineitc Bethuii 2. 5. \V. v. D6belii 21/ti 1808,
Björlihalmsarliivet, UUB; L. v. Knusswolfi i. N. Posse IS/$, ''/d
1809, Fijr
hundra ar seii, utg. av S. 61ason a. C. af Petersclis, 1 (1909), s. 61 T., 87;
C. C. Gjör\vells anieckiiingar 2"k 1809, P g 4: 1, KB.
"andels
uppges iiven ha s;Slit spela u t Klirigspois ailseende m o t
Adlercreulz'. Adlcrcreulz i. F. 7&TrcdeI0/s 1809, 4.I-Paiaiiriarslijöld, Generaleii
grefve Gustaf TVachtmeister, h ~ r i sslii1;l och hans Iiiltiåg (1910), hil., s. 174.
qF.
B. v. Schweriri t. sin Iinstïu 2'/ii
1808, Sehwerinska arkivet, vol.
IV, KrA. G . A. Gripenberg (Gciieraliiiajor H. 13. Griperibcrg, s. 161 f,) talar
felaktigt oiii eii dagbalisaiil. far l/i? 1908. - Schweriiis maka var brorsclottcr
till ICliiigspors fraiikilda första rru. G. Elgeiislier~ia,Deii iiitroduc. sv. adcIiis
iiItart.dvlor, V (1930), s. 682.
Cailiiarina Lovisa Frölicli i. C. Kiimpe I 3 / i e 1808, ICaiiipes hrevvixliiig,
vol. 1, De la GardiesSa sarnl., EUB. - Aveil J. P. Häggmaii antager i sina
anteckiii~igarunder ""/i 1809, att I<liogspor var förrädare, 111e11 uppger under
1808, att lian mottogs iried allmaii gliidje i Stoelrholm (D 1048 a, KB). C. J.
Elolm (hilleckriiiigar öfver faltt3gcii emot Rysslaricl åreii 1808 och 1809,
1836, s. 34) betvivlade också IIPiiigspors goda vilja, ocli C. Ehriiroolh (Betralrtelser med arilcdning af svenslia generalsiahcns värk >Sveriges Irrig årcii
1808 och IHOY». Andra delen. 1896. F M S 1896, s. 185 f , ) alltog, atl denlie inöjligen förde kriget så soin haii gjorde, darför att Iiaii viirrktde eii föriilidring i
den svenslia statsledningeii. Saiilieii har ined all ratt avvisats i en aiiotiyn~s
»Anmarkniiigar . . .j> till Ehrrirooths bctralctelser ( F M S 1897, s. 600 f , ) . Jir oin
Blingspors itpptradande 13/3 l809$S. Garl~son,Gusiaf IV Adolfs fall, s. 352 f,, 311.
Jfr I-ledvig Elisabeth Charlotias dagbok, VIII, s. 508.
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i samband med dennma 'tjanst tyckas ha piverkat aifminslone
uppfattningen av faltmarskalken personligera. Enligt Beramhard
von Weskow var det den beryktade C. A. Grevesmöhlens skriverier, som i detta sammanhanlig först rubbade aktningen
Allvarligare med hansyn till eftesvarldens o m d a m e var
det valdsamma angrepp, som den gamle, högt aktade $orre
kanslipresidenten Fr. Ehreiraheini 1828 riktade mot den d &
sedan lanage döde Klinigspors hade vilja och f i r m i g a , varvid
inte minst handelseraaa varena 1808 kritiserades DICParpa fëiljde
bl. a. den forne regemenfspastorn C. J. Holms bittra vidräknlng med den högsta milliiira ledningen underlá808 ars Filittåg, diribland aven för retriittenm tiP1 Osterbotten 3.
Nar s a J. H,. Runeberg i Fäiirik Stals sagner icke bllott
tipptog dessa aslltler ulan aven gav dem en li%lspetsadkonstaliirlig form, komrno de alt dominera den allmanna kappfattningen och med enstaka uiidanlag iiven de historislia framstallniragarna \ Runeberg har Caock sjalv framhallit, att han,
f. ö. helt naturligt, med sina dikter Konungen och Faltmar-

"

BcsProw, a. a., s. 62. Angreppen gallde dock iiärmast Adlercreutz.
Rein, I<. J. Adlercreutz, II, s. 343 P. - I P. A. Granbergs arbete Historisk
iafla af f. d. Konung Gustaf IV Adolfs sednaste regeringsår (Il, 1810, s. 4 ff.)
ges dareinol en förstående slrildi.ing av återtåget. De stora svårigheterna och
det fientliga hotet från alla sidor framhållas. Själva reträttheslutet framställes närmast soni fattat av Iilercker före Iilingspors ankomst. Nigra
egentliga oiildörnen fallas doclc iclte.
Medborgerlig niilitar-tidning 1838 n:r 13, cit. G. htontgomery, Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808 och 1809, 1 (18421,
s. IV f. - Cygnaeus (Bilder ur förgångna tidcrs Iii', P, s. 100) anser, att det
var detta angrepp, som först banade vag f6r den kritiska uppfattningen av
Klingspor och hans ~7erksarnliet1808. Sannolilit var Ehrenheim redan före
krigsutbrottet kritiskt iiistalld till Klingspor. Jfr den iledail s. 110 not 4 anförda litteraturen samt G. af Wettersledi t. F. Ehrenheiin "2 1808, Kaiisllpresidentens arkiv, RA.
I-Iolm, a. a., särskilt s. 29 f,, 33 f. Det kan vara vart att observera,
att det frainför allt var civila, som ginpo i spetseri för Itlandret, och del redaii
1808, jfr Asps och Schweriiis ovan antydda åsikter.
* Gaiiska typisk för utvecklingen av många samtidas åsikter torde förändringen i C. A. Brakels uppfattiling vara: frår1 beundran i de under falttåget slrrirna breven (se ovan s. 90) över den åtminstone från allvarligare
kritik fria tonen i de troligen e j alltför rnanga år senare nedskrivna anteck-
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skallaena icke avsett a l l göra de besjunigna ohjektier rittvisa
utan tviiriom velat ge dem all skuld for aaaolgarigasaaa, p2 det
alf de övrigas insatser slinlle strila i s5 r~aycPIteBlilarare ljus l.
Bland d e "rfatkare, som under 1800-Lalets senare del
skarpt kritiserade B<linigspoïs befZisf61.i~igocli retriilben från
Tavastehus m5 blokt några h a r namnas. FP. Cygnae~rs"rlilarade, alt excellensen ej 33Itnride göra rinsg~i.Alip5 att betraktas
som en rn5nniska 2. Scliinkel-Bergman hiivdade, alt valet
av 6verbefal%aavare ej klannal amlfalla olyckligare. Klingspors
oskiclaliglilet var i f6raGg Biind, ocli de8 irasiiiueras, a18 Baan
Biaa~stie hade andra nioliv for siil reli-iiit, a n den abcropade
Biungliga instruktioi~en? Swedereis betecknade lionsln som
totalt odeiglig. Mans satt att tolka iiisla.uklioiieii »syntes motsvara %mansegeraskaper, deribland oclisii gi.;iden af halls kärlek
till 15derneslandetj) BIBgösBita Franilhbll alissem-lagen ö\rei.bef$lliavarens omsorger om arn3k;ns fö~.söijilisig,villca ktaimde Baa giort
honom uvlmallen, men halis fegliet pastocis ha fbrhiridrat detta.
Om Klingspor visste, att fiendeii r b j var nier a n dubbelt overIiigsen, borde bian h a levereral strid. Ona ocltsi sjalva besludet oin retriitt var sars5ktligt, betecl;nc\des u k f ~ r a n d e tsom o f ~ r iatligt
.J. Manlrell gillade darenniot, a t t strid eiiidveks, m e n
Bcr~iliseradeaterlagets rBliLning ocla skyiidsariilaet. Den laortaste
viigenr borde h a valts, DS hade det oclisa varit ni16jligl- att
tidigare avbryta retrithen, vilken p5 grund av utf~ridndetkallas
»denna skamliga. flygt» 6 .

"

iiingarlia till de tämligen bittra orndöineria i imcddelailden fran 1850-talet
(Brakel, Anleel<iiiiigar över 1789-1790 sal112 1808-1809 Brens falttåg i Filmland, 1863, s. 69 il'., 139 f . ) .
Raileberg I. G. Montgomery "10 1848; Moiitgoiuerys saml., vol. 15,
RA, Ir. Rniiieberg, Eflcrleinnade skrifter, II (18781, s. 295 fl'. Skaldens ieckning av Gi~stavI V Adolf och IClirigspor berodde således icke på nagon s k skilt bitter persolilig irisliillniiig såsolil vai~ligeiiuppgives, se senast E. Hornborg, I-Ijiiltedikt iiied fotblack (BLTVI1946), s. 401.
Fr. Cygiiacas, Afliandlingar i populära amiien, I, s. 36 ff.
Schi~lkel-Bergllian,a. a., PV, s. 277 if.; jfr ovan s. 89 not 5.
a G. Swedcrus, Svcriges krig och politik 1808-1815 (1864), s. 23, 21.
j G. Björlin, Finska kriget 1808 och 1809 (1882): s. 26 i., 29 ff.
J. blallkelt, Ai~teckniiigairörandc fiilsl<a arinéns och Finlands krigshistoria, II (1870), s. 29, 41 E.
'i
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Vid 1800-talets slut kommo de tidigare ansatserna till
ett mer objelitivt bedömande av I<lingspors åtgarder till skarkare uttryck. H den 1895 publicerade andra delen av det stora
generalstabs\resket »Sveriges krig aren 6808 och 1809)) sages
det i Ta\~astehusträffade valet endast visa, att Klingspor ej
tillhörde »de store härf6rarnes klass, utan att det dock kan
laggas honom till last såsom något bestamdt fel». Iilerckers
atgärder anses aven ha bidragit till att göra atertaget ganska
naturligt. Snabbheten maste s5 som detta anordnats vara stor,
men den var dock för libjg. On1 skräcken för fienden varit
minds-e, hade
aldrig utstrickts så lingt. 1 J. R.
Danielson-Kalmaris f6ljande i r pe~bliceradearbefe om finska
kriget na6ter den firsta kallliritiska gransliningen av retrattbeslutet. Iilesckers roll vid utformningen Pilarlades därigenioin.
Kliiigspors Atgarder komrras s5 i e n delvis ny dager. I Ovrigt
a n s l ~ tsig denne författare B hög grad till uppfattningen i
generalstabs~erket'.

&'III.
Granskning ag den moderna kritiken av retegtten.
De synpianliter, som h a m 6 r d e s i generalstabsverliet
>>Sverigeskrig &ren 1808 och 31809~och av Danáelso~i-Kalmari,
ha ej lyckats träriga igeiaorn P flertalet framställningar av
krigsharndelserna våren 1808 %o@ hd anafenrlljgtvis a~maiumindre
-----l Sveriges krig, II, s. 127 f., 146; Danielson, Finska kriget, s. 94 f f .
(Originalet utkom 1896.)
"elta
gäller framställningar av de mest skilda slag, både krigshistoriska, populärvetenskapliga och rent populära, uppslagsböcker och t. o. m.
läroböcker för skolbruk. J. O. Hannula, Hakbapeliter och kaioliner (1941),
s. 209; C. O. Nordensvan, 1808, s. 94 ff.; A. W. Rancken. Sveaborg, dess
tillkomst och öden (1933), s. 60; J. G. Wikailder, Ofversikt öfver Sverigrs
krig under 1800-talet (1916), s. 65 f., 110 f,; E. Zeeh, En förläggning vid polcirkelns rand (Norrlands försvar 1934), s. 97; Dens., Ur journaler och dagböcker frål1 1808-1809 års krig, 5 (Norrlands försvar 1938), s. 29; C. Grimberg, Svenska folkets underbara öden, VII (1921), s. 632 f., 636 f f . ; G. A. Gripenberg, Generalmajor H. H. Gripenberg, s. 94; E. Hornborg, Det sista ordet
om 1808-1809 års krig (FT bd 71, 1911), s. 321 fr.; Dens., Finlands hävder,
III (1931), s. 416 ff.; F. W. Moren, Den gustavianska tiden 1792-1818 (Sv.
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i det allmánila medvetandet, s o m behsrskas av Runebergs
dikt. Delvis laar viil detta berott p5 att d e nya åsikterna ej
varit alldeles konsekvent u t f ~ r d aoch betydelsen av de uppnddda resultaten saledes ej helt klargjord. I det %vande skola
d i i r f ~ rd e främsta anmarkniiagarna mot atertåget och Klingspors salt att u t h s a detta upptagas till utförligare granskning.

Trots framställningen P det stora generalstabsverket sch
i Danielson-H<alrnan.is arbele h a r sjalva beslutet o m retriitt
alltjaml utsatts for kritik l. Det kunde har vara nog att hiinvisa till vad s o m oa7an sagts om instruktionens BilPB;omstsa&t
och innehall, vilket senare Klingspor enligt tidens tappfattniaag ona milata- disciplin var absolut skyldig att lyda 2. Att
generalen ej missuppfattat kungens order, frarngar tydligt
av att denne helt godkande retr5t8en ? Alla pastaenden att
Klingspor vid setsatten iPaaaidPaB mot sin instraaktioaa, kunna
sailedes helt avvisas
E h u r u det redan ovan visats, att instruktionlen stod i
god 6verensstammelse med tidens uppfattning, m5 en Hiek
dock bastas p5 de alternativ som ansetts laa statt Klingspor
folkets historia, T', 1942), s. 439 f , ; G. Attorps, FaPllramrater till Fänrilc Stål
(XSSS), s. 21 ff.; F. \%'crnstedl, art. W. M. Klingspor i Nord. familjebok
(3 uppl).. X1 (1929'),sp. 846; C . Grimberg-E. Söderlund, Sveriges historia.. .
för realskolan (1940), s. 219.
Bl. a. av iYordensvan, 1808, s. 76, %loréii (Sv. folkets historia, V ) ,
s. 440. Jfr däremot Wein, M. J. Adlercreutz, I, s, 141.
Se t. ex. Clausewilz, Hinterlassene Werke, H, s. 175. Jir N. Strömbom,
HT 19'37, s. 186 f.; T. T. Höjer, Carl XIV Johan. Den franska tiden (1939),
s. 335 f , ; F. M. Kircheisen, Napoleon I und seine Zeit, VIII (19832), s. 95
not *, IX (19341, s. 295; Waller, G. C. v. Döbeln, s. 500 f4.
S Jfr ovan s. 91. Vegesacks öde (se senast S. Carlsson, Gustav PV Adolfs
fall, s. 315 f , ) tycks visa, att Gustav IV Adolf e j skonade den som avvek
Iran order.
Jfr därenaot bl. a. hforén, a. a., s. 440; A. W. Rarickeil, a. a., s. BO;
F. Wernstedt, Nord. familjebok, XI, sp. 856. - Redaii Ehreilheim (Medborgerlig militär-tidning IS28 n:r 13) ansåg, att I<lingspor haiidlat eill. instruktionen.
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till buds. Ett overlisairnt kvarstående vid Tavastehus skulle
l-ma kunnat leda till e n kringrsaining, vilket sa Pilart visats i
det svenska geileralstabsverket, all det e-j senare veterligen
Iörordals. Generalen torde aven sjalv h a haft rislien klas fiasig l. Daremot h a r det aiisetts, att en1 ogensiv Plack möjligheter att lyckas, o m m a n anafallit d e ryslita kolonnerna var
f8r sig under uppilaarschen. Tankern h a r o c k s i föresviivab
B<lingspor, ehuru laan med laansyn till omslandighePerna,
bl. a. instruktioneims innehåll, fann riskerna "r stora
De
svenska generalstabshistoriBier11;~h a emellertid iiven, som ovan
antytts, framhalBit, alt det siitt varpa Klerclier disponerat
trupperna och d e otillräcltliga underrSltelser orai fienden,
vilka delvis jusi diirf6r stodo Klingspor till buds, motverkade
era sverislr onensiv 3. Den ryske överbefalhavaren hade f.
6. befallt, akt i hiindelse av cvenslrt anfall den angripila
styrlran ej skulle inlata sig i strid utan vika mot narmaste
sidolaolloilii 4 Den kritiske Siaremaln, soin i enlighet med tidens allrniinina rmg~pfatti-mingailsag, att Hclingspor gjorde ratt i att tanadvika en batalj i faltlagels början, seltomtaenderade i stallet
långsam retriilt viisterut till trakten av .&bo ocli i vársts fall
tiQ1Aland. Delta berodde dock åtminstone delvis p5 att lian
som niirnnt aiisiig en retriitf riorreit ilitesluten '. Hans plan
synes dock alltför mycket Pia bortsett från fiendens bide
beriiknade och faktiska övermakt. Nigora ointaglig position
lams uppenbarligen ej, allraaiiiiist
Aland, d a r arnién f. ö.
ej heller skulle ha kunniat försörj2 sig 'j.
Sveriges krig, II, s. 126; jfr ICliiigspor t. Adlercreulz "3 1808,
MKA I, s . 5 5 .
Sveriges krig, 11, s 126; Kliilgspor t. Itoii. "3 1808, Krigshaiidl,
vol. 23, tr. E. G. v. DOhelii, Några antccbilii~gar, I, s. 202 f,; Daiiielsoil,
a. a., s 95 i. E. Hornborg (Finlurids liavder, III, s 416 f ) påstar dock,
all Iilingspor ej hade nggo11 taillre på alifall.
Sveriges ltrig, II, s. 127 f,; jfr ovan s 98.
Sveriges krig, II, s. 120.
V ~ ~ r e r n a i iMéiiioircs,
l,
s. 92 If.; jfr ovan s. 17.
Se framstallniiigeil av haildelserna dar vinterri 1808-1809, Sveriges
krig, VIII (1821), avcii bil. 15, s 57; Waller, a. a., s. 103 ff.
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ICrigshishoribern Nordensvan Inar %rordat Sureanarpins
plan, ehuru h a n som alternativ f61-eslaglben st2llnlrag nm?iellaia
Pavane och Niisgirvi l. Det b a r Iaarernot med rittta invants,
att detta skulle ferutsatt, att SavoBaks kraftigt f6rsvarades
vihliet j u alldeles icke var fallet, Dessutom m i s t e arméns
firs6rJning lagga absolkata hinder i vagen, d&blott en genomnnarsch av dessa trakter m e d hiinsyn dartill aassefts oa-ai6jlig3.
Tidens uppfattning o m aa0dvawdigheten av trygga f8rbinzdelser med e n operationsbas, fran vars anagasin armén skulle
fbirsCPrjas gjorde iiren, att ILliiagspor ej frivilligt kunde lata
sig avskaras från de stora i'6rraden i UPeiborg, vilka i viss
na5n kunde anses s i s o m harens bas ocla tinder varen blevo
av avg8rande betydelse för förs6aljningeaa t Endast den som
airsig det absolut ornCPgllgt att hinna 16re ryssarria synes dala-f6r enligt datida tappfattailng Paa haft r5lB att f6rorda ett Bcvarstannande i sedra Finland.
Retriihten var saledes sakligt v51 motiverad, al$deles sarskilt enligt samtida iappfatfi~ing,och det finnes a11 anledning
att erinra om deil sleitcats, vartill en av de framsta k":annasna
av den gustavianska kidens historia kommit, att det vid ett
ryskt aaxfaB%tinder viiitern endast iterstod att s6ka radda den
finska arméta genoria ett atertag till Osterbotten F.
b) PCrr'liken au diee-ffigets slqrlrzdscunidaet och lilrigcl.
Avera i framstallningar, som anse s ~ a l v aatsrtaget fullt
firsvarligt, ixöter klarades av det satt, varpa det eit8ordes,
C. O. Yordei~svaii,1808; s. i 6 f . Eli stiillriii~gi traktcii av PiiiJane
föreslås redan i en arroilgm uppsats fraii deceiiibeï 1807, 1, 313, UUE.
"eiii,
a. a., I, s. 141.
Y Se ovan s. 80.
i Se ovaii s. 7 1 If. C. Ehrilroolh (FMS 1896, s. 180) lïanilialler aveii med
ratla, ait både Buxhövdeii och Klingspor tillhörde eil sliola nied lielt andra
Asikter oni sambaildet mellai~truplm-, soiii operera 100-tals km från r a r andra, an de soin senare blevo gaiigse.
j Se Sveriges Brig, III, s. 127 ff.
B. Lescli, Nordens Gibraltar. Ett slagord och ett prograin. Nislorislia ocli litteratiirhist. studier, 20 (SSLF 298, l%&),
s . 171.
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framst hastigheten l. Haremot kan "rst Haavindas, att milatara operationer i princip böra verkstallas med största snabbe fiende
het Vidare gallde det för Klingspor att hinna f ~ r en
som hade betydligt kortare vag 3. Skulle retriitten d 5 ha nagon
mening, maste den ske med den h6gsta fart, som arnién
överhuvudtaget var i stånd att prestera, aven om soldaternas
fötter blevs blodiga, som det ogillande framhalles 1 del stora
generalstabsverket 4.
Det laan emellertid ifragasatfas, om arnméns hastighet
absolut sett var så oerhört hög. Under 31 dagar (6 mars-5
april) tillryggalades c:a 65 mil, dvs. c:a 21 km om dagen 1
genomsnitt. I gallande tågordnirigsreg8emente "reskrevs, att
2-3 mil skulle 1118ryggalaggas p r dag efter vader sch v"Iag men att det skulle rastas var tredje dag 5. Hastigheten
under i-etratten från Tavastehus överskred således med enr
föshallanden högsta
dast f km om dagen delm f ~ normala
fastställda. Dessutom a r det kant, att akniing » e ~siillan . . .
Sveriges krig, PI, s. 146; M. G. Sehybergsoii, FT Bd 40 (1896); s. 458;
N. v. D[ardel], Stockholnls öfverstathållare (PHT 1909), s. 108; L. Tingsten
aland ur militiirisk och politisk synpunkt fr511 1808 till våra dagar (Km
1025, Bihäfte l ) , s. 5; P. Söreiissoii, art. W. M. Klingspor, Sveiisk uppslagsbok, XV, sp. 548.
Jfr Erzherzog Carl, Ausgewahlte Schriften, I, s. 100, II, s. 301, dar
det framhålles, att silabbheteii ar säkerhetens moder.
Valet av återtågsvag var givetvis ur denna synpunkt förkastligt men
ansvaret härför faller, som ovan (s. 81) nämnts, ej på Iilingspor, vilken
fann sig bunden av magasinens lage. Se aven Sveriges krig, II, s. 129 not l.
Jfr dock om magasinen i Tavastehus Danielsoil, a. a., s. 96, 101. Möjlighet
till parallellinarsch uppstod därigenom, något soin D. H. v. Biilow (a. a.,
a. 54 f.) varnat iör. Det låg då i fieiideils intresse att geiiom skärmytslingar
uppehålla den retirerande, tills atertågsvägen huriilit avskäras. Arinfelt
(C. v. Bonsdorff, F H S 1921, s. 122) och Suremain (a. a., s. 96) avstyrkte
aven partiella strider under reträtten. Jfr Bircli, General Tolls krigsplan,
s . 20 ff.
Sveriges Itrig, II, s. 146.
Koilu~igens i nåder utfärdade tagordning . . . den 15 sept. 1791,
5 1 mom. 3. Ar 1812 befalldes dock JönB6pings regemente att marschera
till Karlskrona 2.5 km om dagen utan rastedag. Adlercreutz t. cheicn för
Jönköpings reg. 1°/n 1812, Koiiccpt, Geiieraladj:~arkiv, KrA.
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i ratt stor sliala» förekom l, d5 enligt reglementet 8-9 inil
skulle tillryggaläggas om dagen utan nigra rastedagar.
'i'ideias marschhakf vas f. CP. hagt uppdri-cren '. Som exempel p i mer reliordartade prestatio~aer ma i-iGaranas, at8 den
bderske generalen $Vrede I813 tillryggalade 38 mil p2 8
dagar och att Murats trupper p5 vägen till Lubeck 1806 anviinde X dagsmarscher o m 34 Ptm 3. krkelaertig Karl raknar
i utkast till operationsp%ant. o. m. med dagsmarsclier p i 3
niail i genomsnitt, vartill val h a kommit siirsliilda rastedagar
En yngre samtida svensk beraknade i en av H(rigsvetenisltapsakademien prisbelbon8 slirlft, att hbjgst 4 mil kunde tillriggalaggas p r dag och att minst f8 dagar behövdes för att hrflytta
eia treippstyrka 50 mil, sin deim skulle %n-bli stridsduglig5.
Overhuvudhagel 21-det svart akt jamf6n-a olliita mairsclap ~ s t a t l o n e r ,da det synes vara ombjligt att a detalj faslstiilla
i vad mail Skniaag före8iomn1ié. Skiftaalde yttre ferhallanden
nred avseende p5 vader och ~ i i g l a gsaarat terriingeais beskafRetaPiet spelar naturligtvis ocksa in i mycket hög grad. Del torde
dock Biunna påstas, att det ej van- aaigra omiiaaskllga Birav som
stiillides pii de finska soldaterna vid reträtten fran 'Tavaslehus 6 9

Sveriges krig, II, s. 392 f .
"n
tabell hos H. Giehrl, Dcr Feldherr Napoleon als Organisator
(19111, Ilil. 11, visar, att genomsilitlliga dagsinarscher på 20-25
km var det
vanliga, inedail de 50 &r senare blolt voro 15-16 km. Detta kan möjligen
förklara, att E. M. Arndt, Schwedische Geschichten . . . (18391, s. 328 fann
ITliilgspors retriitt långsain. Även expeditioiisselrr. C. Kederstierna klagade
f . ö. över att retratten gick sakta. C. Nederstierna f . S. Hederstierna (d. H.)
" h 1808, I h 13 a: 62, KB.
ITircheisen, a. a., IX, s. 391; Giehrl, a. :t., bil. I l . Enl. den senare
använde Beriiadotte för sin marsch till Lubeclr 1806 23 dagsmarscher om i
gerlomsilitt 26 km. Vid ett annat tillfille tillryggalacie samme marskalks
trupper 31 mil på I I dagar. Höjer, a. a., s. 302.
"arl,
a. a., 1, s. 291 f i .
N. H. Aiierstein, K V H 1816, s. 4. Akademieii anmärkte t. o. in. (a. a.
s. 2), att marschen borde kunna ske anilii snabbare.
Det hör dock namnas, alt de den 5 mars utfardade marschrouterna
upptogo längre dagsmarsclier a n de som verkligen utfördes. Sveriges krig,
II, bil. 68; jfr bil. 24.
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aven o m den djupa s n ~ och
n den straaiga bö1dea.i tvingade dem
att prestera sitt yttersta l. Vissa perioder ha dessutom varit
sarsliilt anstriingarade t. ex. 23-29 mars, då dagsmarselierna
på grund av det kritiska laget som ovan i ~ a n ~ n voro
ts
vida
Iangre ari i genomsnitt
Enligt den nyss ;beropade prlsskriftens berSknimgsgreiaader borde den finska armén i basta
fall Lia kunnat tillryggalägga strackan 'Tavastehus-Iialajoliii pK
25 dagar i stallet för 31.
En viss matare på de krav, som Klingspor stallde på
sin armé, synes m a n Sven kunna f; genom att uiidersöl<a
dennas avgång eai~dea-retritlen. Enligt styrkebeskeden var
.Aratalet
den från B mars till 15 april endast @:a300 m a n
under rekratten av utmattnii~gefterbli~rna,p5 grund av sjulidom kx~arlamnade elPer deserterade var s5ledes obetydligt
c:a 4 O / O av samtliga stridande. Antalet sjeilia tycks 0clis5 Ima
varit Pitel och uppges den 18 april till 210 nian, de sarade
inräknade 4, vilken s u m m a att döma av brigadernas styrliebesked dock snarast bör firdubblas. T111 jiirnf6relse k a n
namnas, att ryssarnas förlusler synas h a vari8 betydligt shöi.re
se11 "r den division s o m delvis f68jde efter Klingspor redan
dera II april e:a 8 O/O '.
Dessa siRror ocIi framf6r allt den goda anda, so111 radde
Inom a r m é n 6 , torde visa, att anstrgaagningaraia varken fyslsl<t
eller psykiskt överstigit dennas förrniga sela i v e n helt kunna
vederlagga talet om den alltför stora hastlgheteri. De anförda
omstandigheterna synas aveii ådagalägga, att IiPiiigspor, soni
Se t. ex. Sveriges krig, II, s. 138 not 1.
Se ovaii s. 85; jfr Sveriges krig, II, s. 392.
Se brigadernas styrkebesked mars-april
1808, Iirigshatldi. 180809, vol. 80, 81, KrA.
P<. E. Lindén, Sjukvård och blessyrer under kriget 1808-1809 (SSEF
85, 1908), s. 21 i. - Savolaksbrigaden tycks ha lidit betydligt mer under
rrtratteil. Antalet meniga minskades friil krigsiilbrottet till initten av april
nied c:a 220 man eller över 6 %. Amiiloff, Relaiioi~,s. 5 f,; Sveriges krig,
II, bil. 31. Antalet sjuka uppges till e j mindre a n 400. Lincléri, a. a., s. 63.
Se Sveriges krig, II, bil. 17, 28. - För Tutjliovs divisioii tyckas förIcsierna (se bil. 15 och 30)
1808 ha stigit till inte mindre a n 16 %.
Se L1. a. Suremain, a. a., s. 96 f.; Danielson, a. a., s. 128, 141.
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s 5 val hade trupperila i sinn hand, rnkste h a 5gt betydande
Bedareegenskaper l .
Kritiken h a r emellertid aven gillt retriittei~sIUngd. Mara
h a r med flera samtida menat, att atertiget bort avbrytas vid
Vasa eller atminstone i Jakobstadslraklenz '. D5 Gaiamlakarleby
sch Uleiborg 8a-iii1 böljan naii~~nnts
som de farliga pinnlcterna,
kunde retriitten rimligtvis ej avbrytas, forraam klarhet veannits,
att ingen fara hotade fr&ndet inre a v landet. Della fycks Klingspor dock ha f3tt först inemot mitten alr april, sedan Gamlakarleby passerats 3. Skal Itunde docPi iiven sedan finnas f6r
forisatt retratt s i s o m öa~slivnrdlaeten av att f: Savolaksbrigaden eaander ven-Bdig kosatr01B och samverkan s a m t behovet
alt erhalla proviatat frAw Uleiborg. Rent psykologiskt bidrog
s5kert aven, att denna trakt fr511 b6i-jan Btoenn-ait att sia som
atertågeks m51 $ och att Klingspor p5 g r u n d av sila försiktiga
laggning icke ville t a n i g r a risker. Del sistia5mridea tycks ha
varit det enda verkliga skalet Tor planerna p5 eni fortsa88 retratt norrut E slulet av april, vartill ingen faklislc anlednia-ag
fanns. Bristfilliga ~ n d e r r 5 t t e l s e rhade dock vallat farhagor
k r rysk 6aTerrnakt.
c) I<riiHke~aau Rlirzgspo~sra1iderria2!eIsev6se1~.
E n av de svirasle armklagelser, s o m riktats mot Klingspor, Ur, att han skulle ha firs~an~rnmat
kunskaparvasendet j.
I delta samina~ihaiigrna erinras om att aïkeliertig Iiarl aiisåg ett
rinterfalttåg soni rniiieraiide (a. a., I, s. 14) och retriitt i alla avseenden
mer paltosiande an framryckning (a. a., II, s. 264).
"veriges
krig, II, s. 647, 152; Dailielsoia, a. a., s. 121; Siirernuiri,
a. a., s. 96.
Se ovan s. 86 f.
Se ovan s. 64 f'., 77 f . om förliai~dlingarnai lirigsberediiingeii och i
krigsradet i Taraslehns. - Lägre officerare aiitogo tidigt, att retriittcil skulle
utstrackas till Sverige. G. Cavalli t. S. Hederslierna 4/3 1808, Iledcrstierrias
arkiv, KrA; C. Fock t. siil Iiustru 1°/5 (Doriiiei, Geilos, I, s. 7 3 T.); X. C. Mörner t. C. G. Möriier 15/3, Esplunda.
M. G, Schgbergson, FT bd 40, s. 458; Morkil, a. a., s. -210; Griimaberg,
a. a., VII. s. 63i; Grimberg-Söderluiid,
a. a., s. 219. Jfr aven Sveriges
krig, HI, s. 151.
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Detta fungerade emellertid ofta illa i diitidens armeer. Napoleons ei1?iderrätte9setJanstaimsags visserligen myeliet val organiserad, men dess tillfirlitlighet synes främst laa berott p i
möjligheten att f5 nagorlannda korrekta rappgiftel- a v civilbefolkilingen, ett medel som knappast existerade vid en snabb
reträtt l .
De mhijligheter, som stods IiBinmgspor Bil% buds att f i
visshet om fiendens styrka och rorelser, synas ej Ila varit
särskilt stora. Att upptaga strid med de efterföljande ryssarna
var bAde farligt p5 grund av tldsi0rlusten oelm aam%lgen
mealingslösf, då det van- de fran SavoPalis kommande, som
utgjorde det allvarligaste hotet
Det svåra viiglaget och fieimdeans talrika Piffa trupper
hindrade enligt Blingspors mening mer omfattande rekognoseerliigar 3. 1700-talets kavalleri, från vilket det svenska Ar
1808 nappeligen i laögre grad skilde sig, var ej iieller iigliat
"r spanlngsljdnst 4. Detta har emellertid i manga fdP icke
beaktats 6 . Belysande ä r f. G., att niedan krigsdeltagaren Montej ueabnyttjades 81111rackgomery lilaimdrar, att i@ivi%befolknisagen
Bigt istället för att man Pitade p i fgirposter och rekognoseorer,
beklagas det i Sveriges krig, att man på svensk sida nöjde
sig med uppgifter av befolkningen i stallet f6r att företaga
Giehrl, a. a., s. 40, 48 f.; Kirckeisen, a. a., VIII, s. 65, IX, s. 56,
301 f. - O. Kuyleilstierna, Hjältarna i Fänrik Stals sägner (1927), s. 73
talar aven nigot överraskande om lantbefolkningens i Finland likgiltighet.
Jfr Sveriges krig, II, s. 399. Det skulle i och för sig eljest ha varit teoretiskt
tänkbart, att orgaiiiscra ett spion- och rapportsystem inom det ockuperade
området, s& att Klingspor fått uppgifter om fiendens rörelser. Oavsett de
praktiska svårigheter som kunde finilas, förutsatte ett dylikt systern, att
man hade förtroende för civilbefolkningens uppgifter, vilket varken Adlercreutz eller de svenska geileralstabshistorikerna &nnii på 1890-talet hade.
Se framställningeii nedan.
Reflexionerna i Sveriges krig, II, s. P46 om det egendomliga P att
12 ryska Iroinpanier jagade 36 sveriska, iiro således helt missvisande.
Sveriges krig, II, s. 399.
Delbriick, Geschichte der I<riegskunst, IV, s. 327; jfr Bulow, a. a.,
s. 103; Giehrl, a. a., s. 42.
Sveriges krig, II, s. 399; Daiiielsoii, a. a., s. 122; Jfr Kircheisen, a. a.,
VIII, s. 65 f., IX, s. 56.
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rekognosceringar o. dyl, l. S5 kunna uppfabltnia-igara V ~ X B C B ,
s c h det finnes allt s k i l att i detta sammanhang varna f6r
anakronismer. T r o n p i nyttan av rekognosceiiilgar s c h p5
spionaapporter var onakring 1800 ocksa ringa '. De senares
otillf6rlitlighet Pigger jea ock i Oppeaa dag, och det liande, att
t. o. m. SuapoPeoi~ kunde bli svart vilseledd 3. C%ausewPtz,
som siarlit undersBröBi. den mansbliga benägenheten att 6verskatta fienden och tro det varsta, ansig det t. o. m mf ~ r l a t l i g t ,
att en rysk general a r 1812 antog sias motstandare vara 3
ginger starltare a n han verkligen var 4e
Om det. likviil brast B den finska armens eanderr2tbelsevaisen, var skulden icke B<Pingsporspersonliga. Vid arakomsten
till Tavaskehtis blev h a n oroad Bver bristen p i uppgifter om
fienden och sokte strax inskarpa vikten av dylilta hos sina
einderordnade, itmiarstone Adlescreutz
Samtidigt befalldes
generalkrigsliomni7issariatet alt ersiilta, vad P3rigadcB.refen Palmk i t utbetalade Bill Preanskapare e. Nigot senare under iitertåget begäa.de Klingspor, att AdBerereutz till vad pris som helst
----

---

-

Moiltgoiliery, Ilistoria, P, s. 114 P.; Sveriges krig, II, s. l27 f.
"tt
nmyckct iroi~islrtuttalande om rekognosceriiigar möter i G. K. von
Döbelils Berättelse om falttåget i Savolaks 1789 (P923), s. 34. En sådan Paastallning kan i viss måil förklara, att skidlöparpatruller e j begagnades, vilket
föreslås i Sveriges krig, II, s. 400. Del berodde dock troligeii inest p&
bristande förståelse för skidans betydelse i fall. - Uttalanden oin spionuppgifter se Alninoff, Relation, s. 48 not (ett mycket 6verliigset yttraiide av
Adlercreutz); N. C. Möriler t. C . G. Mörner 1 7 / i b809), Esplunda. Döbeln
(a. a., s. 28) sätter däremot stort varde på spiorier.
Giehrl, a. a., s. 41 f., Förutfattade ineningar sagas ha vallat kejsarens fall.
Clausewitz, Hinterlasseile Werlic, VII, s. 171, jfr I, s. 18, 233.
Klingspor t. Adlercreutz 4/3 1808, MKA I, S. 55. Jfr Danielson, a. a.,
s. 101. I »Sveriges Irrigr (II, s. 127) riktas skarp kritik mot de före Klingspors ankoinst vidlagna åtgärderiia med hänsyn till att de gjort det omöjligt
att f å närmare upplysningar om fieilden. Jfr ovan s. 100.
Order t. generalkrigskoriimissariatet 4!3 1808 (avskr.), Krigshanda.,
vol. 265, KrA. - Gripenberg gjorde nndcr mars ganska belydande utbetalningar till kunskapare. Danielson, a. a., s. 122; G. A. Gripenberg, Generalmajor N. II. Gripenberg, s. 94. Sir om sl2ionutgifter under P786 års krig
Birck, a. a., s. 163 not 2.
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sltulie ta reda p& h u r u stora fientliga styslior, som nalkades
från landets inre, vllliet brigadclaefen ej gjorde battre ain att
h a n n5gra dagar senare kunde uppge fienden till 15000 a
25 000 man istaliiet för c:a 8 000 m a n l.
Ithlingspor tycks aven batkre ain sina underordnade ha
förstatt att bedöma d e inkomma tippgiftera-sas sannia~gsenligliet
oclm alldeles icke ha %i-oltpå de mest pessimistislia slErorna.
Mail uppslaattade saledes d e mot T2vastehus anrycliande tr~apperna till c:a 15000 m a n medan Hilercker pistod, att fiendens
styrka var minst 24000, eliuru den B verkliglieten blott var
c:a il 008 mani 3. Också senare under falttåget visade sig
BClingspsr misst5aiksam mot 6verdsivnia tappgifter *. Att h a n
Pikval misstog sig o m fieradens styrka och r0relsen. berodde
sakert, alom p5 tidens dåliga ~inderr~thelsevaseii
i allta~anhet,
p5 att uladerbeElhavarna visade sig så försumliga och Jakn6jda < Beleekmande och f6r excellensen berömligt synes \rara,
att den liritaske 8: d. kaptenen J. F. Idagervall i sina minnena
konstaterar, att Kliagspor visste föga mela Adlercreutz alls
intet o m fiendeni
'j.

Klingspor t. Adlercreutz 21/3 1808, MITA I, s. 58; Adlercreutz t.
Aminoff 2 5 j 3 , cil. Danielson, a. a , s. 123; G. A. Gripenberg, a. a., s. 94. J f r
om ryrssarnas styrka ovan s. 76, 84, 104 not 5.
Klingspor t. kon. 9/.3 1808, Iirigshaildl., vol. 23, KrA; jfr P. v. Siiclitelen, Kriget emellaii Sverige och Ryssland aren 1808 och 1809 (övers. av
R. F. G. Wrede, 1835) anm. 21.
W. N. af I<lerclier t. C. U. af Klercker 2 3 / 3 1808 (avskr.), af Iclerckerska
arkivet, vol. II, KrA. Jfr Suremain t. hertig Karl 2 / 3 1808. W 309, UUB;
Sveriges krig, II, s. t26 iiot. D& ITIingspor e j visste, att trupper detacherats
mot Sveaborg, är hans beräkning ganska korrekt. - Overdrivna uppgifter
om ryssarnas styrka voro ju f. 6. allmani gängse. Se [T. J. Peirelli,] Ett
och annat från fiiiska kriget 1808-1809 ( I i V S 1896), s. 656.
J f r ovan s. 86 f. Sandels Irlagade i brev till icke naniiigiveri adressat
l"/s I808 (Sandels' sam]., RA) över att fienden var talriliare än Klingspor
ville tro.
A. Grade (art. U. J. Adlercreutz, SBL I, s. 120) anser, att Adlercreutz'
överdrivna uppgifter bidrog0 till reträtten f i å n 'ravastehus. Jfr deiines oindöme om spionuppgifter Aminoff, a. a., s. 48 not.
J. F. Lagervall, En karelsk jagares sorgliga miiliieii (Suomi 1866,
Jakso 2, Osa 6 ) , s. 264.
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Det aterstsr att pr6va, om K I I ~ ~ g s p o ranfaga~adell
s
i och
för sig kunna anses rimliga. Vad beriiksaiilgcarna av fiendens
slyrka beeraffar, 2s det tydligt, alt hinder knappast skulle %la
nlidft f6r ryssarna ait sanda 30000 anan till Finland I. M6jIigLieierila at% koïilma frana med större styrkor p5 vagarx-ia
geiiom laladets inre voro vail mindre $n I<lingslpor beïiikaiade,
mela det bor observeras, att lian s j a h talakt pH akt begagna
ett par av dessa Overlidparen G. M. Sprengtporten, vars armilitara s a k k ~ a i ~ s k aspc h loBalPiSnnedona torde vara obestridliga,
hade iiven föreslagil, akt eii rysk k a r sliulle siindas geaiorn
norra Savslaks tilP e'leaborg f6r att avskiira den svenska
5terfigslir-ijen1, och dera ryske Ilirigsmindstern Araktjejesr aiisag,
abt 4-5006) maal borde kunna koarmma fraan var sona helst
Demi 1;~~gshlsloriclia
erfarenheten visar iivera, att ett ralanande
med slrarzalro~~~lilga
vagar I a i t Irana f5 Tiatastrohla f(5ljder. De
svenska ge~ieralstabshistorPBier~~a
frasiala5Bla ocBi, att Piigel kimnal bli verliligt aPlvai-ligk, om B~axhövdenbeordrat 'R'uijliov till
Ule5borg istallet % r Vasa l. Anlediiingen till att B-aaai ej gjorde
detta var som rianmir-its, att den ryske 6verbeif2lhavareii Iiopyades p5 ett svensk8 iitertag bjver Kvarlien. Att han BiiI endast
2008 man följa efter f r h i södra Firiland, tycks dessutom ha
berott p5 frnlilan "r att Iiliaigspors retriitt var ena Birigslist j.
"

.

"

.

J f r ovan s. 76 riol 1. I slutet av sept. voro ryjsariia Over 50000.
Suchteleri, Precis, bil. V.
Se ovaii s. 80. - Ncrdciisvai~s ironi (1808, s. 83) iriifiar således ej
Mliiigspor. Dessutom aiisågos jii rekiisiliaiicr i allïil5ïiliet I ~ l o t l möjliga i
fieiidelai~d. se ovan s. 7 3 .
Danielson, Fiiilailds förcnirig med Ryska riket (18'M). s. 53 l.;
E. Zceli, Studie 6ver Italastrofcn r i d halix (KITT IcJl5), s. 67. - I-Iovrattspresidenten Sandefcldt ansåg vtigar~iai det inre iramkomliga för er1 större
triippstyrka. S a ~ i d e f ~ l dt.t F. Gyllciiborg I i i s 1808, Iiai1sliijanistein~1111e11s
Itoiieept o. inoltagna skriv., vol. 116, RA. dl'r a v i n S~aremaiilt. lierlig Iiarl
5 / 5 1808, \/\.T
309, UUB.
Sveriges krig, II, s. 200, jfr Caulaincourts dep. "/s 1808 (N. Miklinilowitch, a. a., II, s. 1.27). I detta fall Iinde iiog risk förelegat, att Cïonstedl
utan verklig1 motsi&id latit tvinga sig uildaii, s& att ryssarna Iioiliiriit mellnia
liorioiii och I<liiigspor. J i r C. ,A. Adlersparre, Eriiiriiigar vid »grefve Magiius
Björiistjcrlias ailtecliiiiilgar» (IS%), s. 173.
Sveriges lrïig. II, s. 132.
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BuxhCvdens disposikioner torde saledes kunna förlclaras.
kllan f i I ~ d edock eri plan, som salterh var siita~sean den hans
svenske kollega beraknat, och Klingspor synes dasför i brist
på narrnare underr5lhelses ha laandlat efter rimliga antagandeii, som voro viil f6renliga med vad ryssariaa lciannat vara
i stånd att firverlallga.

Aveni i de rnoder~iasbe Iiistoriska frarn~tallriinga~
talas
det om B<lia~gsporsfeglaet som orsak tail rearattens fCrlopp l.
Brilttigheten h5ri torde lilliacliligt klart franggå av vad som
ovan sagts om de verkliga skalen. Ni'igon böjelse för kapitulation synes han ej ha haft ehuru en utpsaglat försiktig
och pessimistisk Paggriirmg same svag halsa Iiom honom abk
under återtågets slutslcede se Baget al%varligareiira det veskBigen var. Aven da delades emellertid hans uppfattning av
många andra, ocla slculle man ha kravt att den, som utsågs
till överbefälhavare i Finlaiid, borde anse sig P stånd att försvara landet 4, skeilie det sakert lia blivit svårt att överhuvudtaget tillsiilta befattriirigen.
Valet av iPverbef5llnavare torde saledes ej böra klandras j.
En mer ofCrv5gen general, B. ex. G. M, Armfelt, skulle ha
kunnat utnyttja ryssarnas obestridliga missgrepp, men han
Se t. ex. Morén, a. a., s. -142.
Se t. ex. hans brev t. koll. 23/3, 17/q 1808, Iirigshandl., vol. 23, KrA,
F 730, UUB; E. G. v. Döbeln, Några anteckningar. I, s. 204 T.; Uanielsoai,
a. a., s. 120 f., 139 f,; jfr ovan s. 82 ff.
Jfr Hedvig Elisabeth Charloktas dagbok, VIII, s. 124.
Detta har dock gjorts bl. a. av N. v. Dardel, PHT 1909, s. 113. -Enligt Ehrenheim hade Klingspor sagt sig ej kiinna göra det. G. Moiitgomery,
a. a., H, s. IV not; Schinkel-Bergmari, a. a., IV, s. 54. Jfr Montgomery
(a. s t . ) , Danielson (a. a., s. 63 ff.) och C. v. Bonsdorff (G. M. Armfelt, II,
s. 403 f f . ) , alt Klingspor e j velat avgå. I april skrev hail själv, att ett
skiljande från befälet vore den största olycka, soin kunde drabba honom.
Klingspor t. kon. 17/4 1808, F 730, UUB.
5 Så redan Petrelli, I<VT 1895, s. 535 If.; Kuylenstierna, a. a., s. 77 f.
Jfr däremot bl. a. E. Hornborg, Finlands hävder, III, s. 453.
Z
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skaalle lika snart h a kunnat förlora hela arméni KPingspor
bande dessutom d e finlandska f0shallandena biiltre a n de flestca
och hade tidigare verkat med stor energi f8r landets firsvar
B a n s strategiska duglighet torde snarare h a legat 8ver iira
under genonlsnittet bland den a%dreskolans man, och han
visste att med seg mAlmedvetenhet fullfi98ja ena plan. Som
taktikei v a r KBi~mgsps~
uppenbart mindre betydande 3. Redan
hans brackliga halsa satte honom u r stånd att utöva den
omedelbara Bedraingen p5 ett slagfalt, v a r h det enmdast
torde h a varat till f6rde1, att han höll sig på avstand från
dessa *.
Klingspor var framf6r aBlt expert p$ arméns fdrs6rjning j,
och hans insatser p i detha omraide betoamas t. o. m. av hans
bittrashe Irratiker
Betydelsen av hans omsorg o m armbns
firplagnad ligger i 6ppen dag. Den goda anda, som trots
den Biinga retratten rådde bland hans underordnade, berodde
nog inte minst harpa samt p% 6verbefaPlaavarens SlsPiv5rda
s Det bör aven observeras, att Armfelt var olriei~ageilatt mottaga befalet. C. v. Bonsdorff, a. a., II, s. 402 ff.
Klingspor hade 1796 med stor energi och duglighet satt Finland i
försvarstillstånd. G. Rein, Klingspors försvarsålgiirder i Finland 1796 (FHT
1921, s. 101 f f . ) . Troligen i samband med Aborriorskoilfliliieti hade haii
tagit initiativ till ett lantvärn. G. Samuelssoil, Lalitvai-net 1808-1809,
s. 19, 33 f .
S De från högkvarteret uigåeiide orderna uiider reträtten f5 mycket
beröm i den anonyms uppsatsen Handlingar rörande Ruilgliga Osierbotteias
regemente för Areii 1806, 6807, 1808 och P809 (FMT 1892, s. 245), dar Eöntjaalsten emellertid tillskrives LöwenhiePnn.
Klingspors färdande framför trupperna under alertaget var f. ö. e j
&got enastående. Den ryske generaleii von Bennigseii for 1807 på samina
satt. Mircheisen, a. a., VII (193B), s. 281. Under fälttåget i Finland 1808
synas brigadcheferna ofta ha rest före sina truppcr antingen färden gick i
siktning mofeeller från fienden, t. ex. Palmfell vid reträtten fran Lappfjärd
enl. hans egen rapport l/s 1808 (tr. F M S 1893, s. 59 f f . j och Gripenberg, d5
hans trupper skulle öppna vag vid Gamlakarleby (Klingspor t . Adlcrereiitz
odat., sept. 1808, MKA, I, s. 67).
Detta framhölls av en dansk iakttagare redaii 1791. S. J. I?[eirelPi!?
Danskt omdöme om svenska generalitetet 1791 (PHS 1%0), s. 165.
T. ex. Attorps, a. a., s. 15 f .
ffi
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och vinnande sátt l. il fråga om personlig auktoritet, försiktig
krigföring och brácklig PiaPsa synes Klingspor lia visat stora
liklieter med sin samtida, den berCana~de, likaledes enögde
ryske fältherren Hi~at~rsov,
som ej lneller gått fri fran lilander

En genomgang av de anmarkningar, som riktals mot
den finska Im~avertilhárensi i e r t i g ria-exa 1808 och mot dess överBaefálhavarec person, h a r saledes givit till resultat, att d e 1
de8 vaseiitliga ktanriat vederliiggas. Parm611 h a r ej Bytt "r
sin egen skugga "iian "a- en enligt tidens strategi Ba0gsi- reell
fara, som blev till intet h a i n s t tack vare fiendens missgrepp.
stodo i 6verenssi5mmelse
Marschtakt s c h ui~derratielsev~seaa
lined tidens giingse. overbef5lhavarens pessinaïlisni var lika
litet nigot enastiiende. Hans %rsiktig2set gick val sleandom
långt, och lians krafter bestodo 1 april ej provet, men han
hade löst sin l-nbn~ludaappgiftatt bevara armen till sosnmarens
fiilttag. Om detta sk~illebli PyckosaniQ berodde n u kanast p i
o m de tappgjorda plariernaas båda andra Biiavaidf6ruts~tlningar
uppfylldes BiSca bra: att Sveaborg höll stand och alt tillsiickliga förshárkningar erhi4Blos friin det egentliga Sverige.
En mer allvarlig anmanliining sBiuPle nnan i detta sammalahang kunna rikta mot Kilngspor: att h a n i siit fajrslag
Bi11 instruktion för Savolaksbrigaden ej insatie nigot o m att
denna skulle ratta sira marsch efter huveidh5rens operationer,
T. o. In. C. M. bI6llersviird tycks charmerad efter ett sanilal >mellan
3 ögon». Hauseil; a. a.; s. 191.
Q. Fournier, Napoleoii I, 111 (2. Auil., 19QG),s. 103, frarnhiller, att
Kutusov trots att ilaii Iiiiappi Ituride stiga till hast (jfr 0111 Kli~igspor J. T.
Charperitiers aiileckniilgar, F 812 t , II'UB), hade trupperna så i siii hand,
att haii kuiide beordra retriitt utan att rislrern arméris upplös~iing.R. 'M'ilson,
Private Diary . . . 1812, 1813, 1814, I (1861), s. 204, 208 klagar ö-~er att
Kutusov böll sig borta fra11 slagf5lten och var personligeii raddhågad.
Kircheiseii (a. a., IX, s. 166) aiiscr daïcinob, att de11 ryske fältherren ej hade
så oralt, d i han sölite bespara sina samniaiisiiialtandc trupper IsIodiga strider.
S S i Zeeh, U r journaler och dagböclier från 1508-1809
ars krig, IV
(Xorrlarids f ~ r s v a ï ,1937), s. 52.
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s 5 Baingt nagra möjligheter dartill funnos'. Planen att till
det yttersta fi5rsvai.a Jorois laar dock BsetecPinaQssom sA god,
i samrad med någon i d e lokala
att den maste lia eippgjc~i.8~
f6rlaållaildeaaa v51 inasatt person, troligen Sandels 2. Hade den
"Ijfs, skulle den aaamiirkla Bli-isten sakeït ej heller Baa blivit
av st6rre betydelse. Ilet ar dock egendomligt, att dan i allmänhet s5 långtankte Kliiigspor ej synes ha raknat med ni16jBiglieten, att SavoPaBisbi.igadtu kalnade bli fórdrivew från Jorois,
innan huv~idlaaren-nBi~anriit.s5 Iåragl norrut, att d e n ej kunde
genskjuitas.
De4 m6 Bill sist papelias, att krigets ryska historieskrivare
iiro ganska gynnsamtnia i siila camdo~neanom HiYia~gspor. Paul
van Saiciatelen finner visserligen, att de ryska frarngingarna
sjalva voro ))Lin eloge des comblnaisons doait 11s étaient le
fruit» naeim raledger, att Klingspors snabba atertåg jamle ett
p a r andra omstindiglaeter rubbat BuxBaövdens planer. Det
hade siledes ej Iyvkats a l & avskära den finska arrnkn, d 5
denna icke SOPII k)eriiknat gjorde något I5ngi.e motstand P
södra delen av laiidet. Barnan P fiendens h a r hade dirftir
raddats niistara osltadd 3.
Den i allmsnliet riaer chauvinistis8.re A. H. MlchaiPovskijDanilevsliij hitlr~clsei'sig på ungefar samma satt. Eri ansenlig del av Piiilanid hade visserligen intagits, m e n Klingspors
B-auvudslyik a hade ej Iidit någon f6rlhist och kunde vid Bor5r.idrade fiirh5llnridera agera offensivt, da utgangeal var oavgjord
och fiiItt5get drog eit pil tiden 4.
----- --

Kliilgspor t. kon. 3/2 1808, Overhefálhavarens i Finland skriv. till
I(. hl:t, vol. 21, RA; jfr ovan s. 66, 80 f.
Fr. Cygnaeus, Bilder ur förgaiigna tiders lif, I, s. 77. Klingspor hade
sannolikt nog av både lolialkaniledom och strategisk blick för alt sjëlv
kunna utse lämplig försvarssiiallning.
Suchtelen, Precis, s. 24 f. Red. av Medborgerlig militir-tidning
(1828 nr 12) finiler ock Suchtelen för mild i sina omdöme~iom vissa svenska
befälhavare.
Michailofski-Dariileislri,
a. a., s. 16 f. - Tillf5ngaiagandet av
alla trupper i Fiuland hade frail börjaii uppställts som ett av malen fOr
operationerila. A t t de skulle kunna koinma undan, aiisågs uteslutet. Caulaincourts dep. 3/i 1808, N. Mikhailowitch, a. a., P, s. 53 f. När det verkligen
8
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De samtida, både vänner och fiender, givo saledes Klingspor sitt erkannade. Sorn frarngår av det lorut sagda var
det beraltigat med hiirisyra till hans omfatlande strategiska
kunskaper, hans allniiisat erkända skicklighet som organisatör ocla h a n s stora f6rmåga att vinna de unde~.ordnadesfQrtroende samt lillgia~eiiliet. Trots att excellensen p i grund av
dessa egeiisbaper ti.oligeii kan anses som deal friimsie av det
dåvarailde svensk:^ ger-ieralitetet var hara icke nagoni verklig
faltherre. Ea-ndast e n skdara skulle h a kunnat ge filttiget d
Firilutid en biittre tiPgang, sa ogynnsamrna som s t y r k e f ~ r laillaridena voro nc8i iiri rner blevo seiiaie under sret 1808.
Detta jiirnie Svcaborgs fall gjorde, at8 atertaget till oslerbotten ej fick avsedd betydelse, viPlie$ sakert i siii tiar bidragit
till det oförmariliga bcdbinaiadet a v i-etnatten, sona 1 och f ~ a
sig eJ var of6rtjaiit av sara~tideiasaaaip%alovord.

Efterskrift.
Först sedan ovanstående tippsats inlamiaats till sattning,
fick fdisf. tillfiille alt La nagoii del av Gustal kaiwermlaielri~saterfunna brevsaanlia~gl. Denana synes dock innehalla köga maLeria8
frana varen 1808. Diis Eiuiaas liltväl 2 skrivelser fran Kliilgipor och
'7 fran Adlercse~itzh5r~kammaridef r i n denna tid. I e11 inslruktion för Lölvareiad~ielaaadeni 1%febr uppgav Klinigspor den finska
armens styrka till endast P7000 man. Cndersliatininigeii beror
tydligen pa att vargering in. n?. e j medriiknats men körefallrr
dock anaia5rkningsv5rd. Det EGrt,janar iiven att pipekas, att n;gcan särskild skyndsamhet vid en ev. retriilt e j föresl.rrevs ula11
blott uppirmZrlisambet, sa att hiireii e j bleve avskurcii. Vagen
skulle tagas över Taaninerfors oeli sal viil vidare över Ilialis-Eappo.
Adlercreutz' brev äro samtliga odaterade utom det för.ta,
som är dagtecknat den 8 mars. Det Iseksaftar, alt Iirigadclmefen
e j deltagit i krigsrådet B Tavasbehus och ger liksom i allrrraaal-ict
Bven de odaterade skrivelserna uttryck at eai pessimisti,k sinnes-

'

lyckades, vickte detta rysk oro. ~Caulaiiicourtsdcp.
1808. N. Milrhailowitch, a . a., II. s. 87.
Jfr G. Hornwall, Gustaf Lii\venhielrns efterlainilade pappcr. Sc. XVILII,
s. 240 ff.
* Jfr Sveriges krig. II, bil. 19, 20; ovan s. 76.
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stainning. Nagra tvivel om lieiidens hiverliigsenliet uttryclias
aldrig, men det sages e j Ileller nagot om retratfbeslsitets liimpBigheh l. De odaterade breveii äro alla skrivna under de sista
14 dagarna av mars. Av etl bland dem (c:a "13) frarngar, att lixtiglivarteret vid rehriiktens anordnande förbisett en gelivtag i r a i ~
Taaa~iixerfosstill kusten. Adlercreutz hade darf6r trott. att han
blivit avsliuren fran Ii~uvudstvrBcaia. )Men Gudi laf at eij alt de8
onda skier soin kan sliie och at vasa fiender ibland eij har sig
klokare &t iin vi . . . de iiro mycket Precahita och springa eij mer
sa blintvist y5 oss.)) Ryssarnas bekattande av Kuopio ftirtjiinade
enligt brigadclaefens merainag sarskilt beaktande. Hans ovilja mot
kunskapare fralngar aveil av ett bland dessa brev (@:a ' V 3 ) , dar
det olnlalas, att bianader sants uE att spana men atE de skcurkarna))
&terviila%,s5 snart de skött y5 synka trupper De Prade dock inBaanllhit, att ryssarna skulle ha tagat mot Vasa i <,i.S. mot Gamlakarleby, vilket mbjjligeri bidragit till köwenliielm5 banskail dela
28 mars att avbrvta atertaget ?. Vid sf~ininatid beloiiade Adlerereutz starlit truppernas behov av vila, nagoe som fiirefaller tamEigeai sj58vklarl efter den ai~slriiiigaiidemarsclaen.
)

.Jfr ovan s 78 niok 2, 89.
Jfr oyan S. 107 f.

(Tryckt jaiiiiari 1919).

